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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΙΕ/10959/1720/50024 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14033/2620/50024/8−6−

2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, όπως ισχύει τροποποιημένη, που αφο−
ρά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της 
Εταιρείας «IKEA FRANCHISE & PROJECT MARKETING 
LIMITED» που εδρεύει στο Χονκ Κονγκ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώ−
θηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67, και ιδίως το άρθρο 1 

παρ.2 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελ−
λάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ.Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
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    Αριθμ. 158453/IA (3)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4799/ΙΑ/17−1−2011 (ΦΕΚ 76 Β΄) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του Π.Δ. 38/2010 σε 
επαγγέλματα αρμοδιότητας του τομέα Μεταφορών 
και Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ−
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ− 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 

«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως ισχύει.

β. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α΄).

γ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 138 Α΄).

δ. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄).

ε. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄). 

στ. Tης παραγράφου 6 του άρθρου 7, και της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄).

ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

η. Του άρθρου 9 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 63 Α΄).

θ. Των π.δ. 65/2011 περί Διάσπασης του Υπουργείου 
ΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 
147 Α΄), 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄) και 
86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

ι. Της υπ’ αριθμ. 4799/ΙΑ/17−1−2011 (ΦΕΚ 76 Β΄) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από 
επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
5 έως και 9 του Π.Δ. 38/2010 σε επαγγέλματα αρμοδι−
ότητας του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ια. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 
της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986» 
(ΦΕΚ 1276 Β΄).

ιβ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευ−
ση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση 
του αρ. 6 του Ν. 3844/2010» (ΦΕΚ 1334 Β΄).

ιγ. Της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμο−
διότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)−
Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ 
(ΦΕΚ 1561 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 261 Β΄).

2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
4799/ΙΑ/17−1−2011 (ΦΕΚ 76 Β΄) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ελεύ−
θερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελμα−
τίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 
του Π.Δ. 38/2010 σε επαγγέλματα αρμοδιότητας του 
τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:

«Η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενι−
αία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 158602/IA (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78477/ΙΑ/12−7−2011 (ΦΕΚ 

2271 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπη−
κόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του 
π.δ. 38/2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 

«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως ισχύει.

β. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α΄).

γ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 138 Α΄).

δ. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄).

ε. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄). 

στ. Tης παραγράφου 6 του άρθρου 7, και της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄).

ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

η. Του άρθρου 9 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 63 Α΄).

θ. Των π.δ. 65/2011 περί Διάσπασης του Υπουργείου 
ΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(ΦΕΚ 
147 Α΄), 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄) και 
86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

ι. Της υπ’ αριθμ. 78477/ΙΑ/12−7−2011 (ΦΕΚ 2271 Β΄) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από 
επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 
έως και 9 του π.δ. 38/2010», όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 52714/ΙΑ/10−5−2012 (ΦΕΚ 1650 Β΄) Κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και ισχύει.

ια. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 
της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986» 
(ΦΕΚ 1276 Β΄).

ιβ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευ−
ση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση 
του αρ. 6 του Ν. 3844/2010» (ΦΕΚ 1334 Β΄).

ιγ. Της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμο−
διότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)−
Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ 
(ΦΕΚ 1561 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 261 Β΄).

2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
78477/ΙΑ/12−7−2011 (ΦΕΚ 2271 Β΄) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες 
υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του 
π.δ. 38/2010», προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενι−
αία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
    Αριθμ. Φ. 30202/24467/908 (5)
Τροποποίηση της περίπτωσης α) της παραγράφου 10 

του άρθρου 41 του καταστατικού του Τομέα Πρόνοι−
ας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του Α.Ν. της 11 

Νοεμ. 1935 (543, Α΄, 1935) "περί Οργανισμού του Υπουρ−




