
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας.

2 Τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαι-
ωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας 
Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.).

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΑΛΜΟ Γε-
ώργιο ενός (01) καινούργιου ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή τύπου desktop (άνευ οθόνης) για τις ανάγκες 
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΓΚΑΝΑ Δη-
μήτριο έντεκα (11) καινούργιων διευθυντικών 
μαύρων καρεκλών, δέκα (10) καινούργιων μαύ-
ρων καρεκλών επισκέπτη και ενός (01) κατα-
στροφέα εγγράφων Q connect KF15551 προς το 
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Προστασίας Θα-
λασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙΠΘΑΠ).

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

9 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

10 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

11 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

12 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας 
των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρήσε-
ων στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και υπη-
ρεσιών, έτους αναφοράς 2019, έγκριση χρησιμο-
ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός 
της αμοιβής τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/100310/2182 (1)
   Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περι-

φέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 35 

του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4685/2020 
(Α΄ 92).

2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχείο Η.Π. 29407/3508/2002 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή αποβλήτων» (Β’ 1572), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
(Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το υπ’ αρ. 24650/21-9-2020 έγγραφο του Δήμου Αι-
γιαλείας με το οποίο ζητείται η εφαρμογή του άρθρου 
83 του ν. 4685/2020.

6. Την υπ’ αρ. 86363/535/10-04-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ο Δήμος 
Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας κηρύχθηκε σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για λόγους 
δημόσιας υγείας, λόγω μη αποκομιδής των απορριμμά-
των και της συσσώρευσης αυτών (ΑΔΑ: 6ΠΣΒ7Λ6-4ΗΤ).

7. Την ανάγκη αντιμετώπισης για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και δημόσιας υγείας των προβλημάτων 
που προκύπτουν στην διαχείριση των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) στον Δήμο Αιγιαλείας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 
μέγιστης ποσότητας οκτώ χιλιάδων (8.000) τόνων του 
Δήμου Αιγιαλείας στο νόμιμα λειτουργούντα Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ) Παλαίρου, στην θέση «Κα-
κοπετριά» του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, της 3ης ΔΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των απορριμμάτων και την ανάγκη αποκομιδής αυτών 
η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής αποδεκτοί θα 
γίνονται οι κάτωθι κωδικοί ΕΚΑ: ΕΚΑ 20 03 01 ανάμεικτα 
αστικά απόβλητα, ΕΚΑ 20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα από-
βλητα (κήπων, πάρκων, κ.λπ.), ΕΚΑ 20 03 02 απόβλητα 
από αγορές, ΕΚΑ 20 03 03 υπολείμματα οδοκαθαρισμού.

Ο Δήμος Αιγιαλείας υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(ΑΣΑ) στον οριζόμενο στην παρούσα νόμιμα λειτουρ-
γούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) Παλαίρου, 
στην θέση «Κακοπετριά» του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, 
της 3ης ΔΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας καταβάλλοντας το ισχύον τέλος χρήσης στον 
ΦΟΔΣΑ 3ης ΔΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, υποχρεουμένου 
του τελευταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μετα-
φοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολό-
για, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε 
αρμόδια υπηρεσία.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
28-02-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,16 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. 3113.11/71075/20 (2)
 Τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαι-

ωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας 

Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 7 και της περ. (α) του άρ-

θρου 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

β) της υποπαρ. Γ2 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδο-
μεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, 
λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 281), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181),

η) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι) της υπ’  αρ. 8122.1/50/ 2014/06-10-2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση κανονισμού τι-
μολογίων Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
(Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.)» (Β’ 2747), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. 3113.11/40369/2018/31-05-2018 κοινή υπουργική 
απόφαση «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών 
και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας 
Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.)» (Β’ 2082).

2. Την υπ’ αρ. 85/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΙΥΟ469ΗΞ2-ΡΦΥ).

3. Το υπ’ αρ. 7091/19-08-2020 έγγραφο του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
4. Την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας του 

λιμένα και ειδικότερα της ασφαλούς διαχείρισης και δια-
κίνησης των φορτηγών στις πύλες εισόδου (εξωτερικού - 
εσωτερικού) και την αποφυγή φαινομένων συνωστισμού 
μέσω της επίσπευσης των διαδικασιών ζύγισης.

5. Την υπ’ αρ. 2814.3/47784/2020/21-07-2020 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαι-
ωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
(Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) του σχετικού (1ι) του προοιμίου της πα-
ρούσας, ως ακολούθως:

Α) Την αντικατάσταση του άρθρου 9, ως εξής:
«Άρθρο 9
ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ζυγιστικά δικαιώματα: 4,00 € ανά φορτηγό ανά ζύ-
γιση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενσωματωμέ-
να στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όλων των γραμμών του 
λιμένα (εσωτερικού και εξωτερικού), διακριτά από τα 
λοιπά τέλη του εισιτηρίου, που θα εισπράττονται και θα 
αποδίδονται στον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. με ευθύνη αυτών που εκ-
δίδουν τα εισιτήρια, κατά την ισχύουσα διαδικασία για 
τα λοιπά ανταποδοτικά λιμενικά δικαιώματα (επιβατών, 
οχημάτων, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - ISPS κ.λπ.), 
όπως αυτή περιγράφεται στις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 
14 της παρούσης».

Β) Την αντικατάσταση του άρθρου 6, ως εξής:
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«Άρθρο 6
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ISPS

1. Για επιβάτες που επιβιβάζονται σε πάσης φύσεως 
Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ, Υ/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη από 
125 ναυτικά μίλια: 0,95€/επιβάτη.

Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρου-
αζιέρα εάν η κρουαζιέρα καλύπτει και λιμένες που απέ-
χουν από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγα-
λύτερη από 125 ναυτικά μίλια: 0,95€/επιβάτη.

Για πάσης φύσεως οχήματα που επιβιβάζονται σε Ε/Γ-
Ο/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη από 125 ναυτικά 
μίλια: 0,95€/όχημα.

2. Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:
- Τα νήπια μέχρι ενός έτους
- Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια 

που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την 
Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

- Οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής του 
ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και

- Οι επιβάτες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των 
μικρών σκαφών και των επαγγελματικών πλοίων ανα-
ψυχής.

3. Η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προϋποθέτει την 
ύπαρξη βεβαίωσης της οικείας Λιμενικής Αρχής, χρονι-
κής διάρκειας ισχύος τριών (03) μηνών και με την αίρεση 
ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις για την έκ-
δοση της, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 
διαθέτει: (α) εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), και (β) το απαιτούμενο από το 
εγκεκριμένο Σχέδιο, προσωπικό, υποδομές και εξοπλι-
σμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας και
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

   Ι

(3)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΠΑΛΜΟ 

Γεώργιο ενός (01) καινούργιου ηλεκτρονικού 

υπολογιστή τύπου desktop (άνευ οθόνης) για τις 

ανάγκες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιο-

νίων Νήσων.   

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/70151/2020/20 Οκτωβρίου 
2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις 
των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδε-
κτή η υπ’ αρ. εισερχ. ΑΕΝ Ιονίων Νήσων: 847/20.05.2020 

επιστολή δωρεάς του ΠΑΛΜΟΥ Γεώργιου ενός (01) και-
νούργιου ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου desktop 
(άνευ οθόνης), μοντέλου TURBO-X, FLEXWORK 3010 SFF 
MTO για τις ανάγκες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
Ιονίων Νήσων, συνολικής αξίας τριακοσίων είκοσι δύο 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (#322,55#€), συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Ι

(4)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΓΚΑΝΑ 

Δημήτριο έντεκα (11) καινούργιων διευθυντι-

κών μαύρων καρεκλών, δέκα (10) καινούργιων 

μαύρων καρεκλών επισκέπτη και ενός (01) κα-

ταστροφέα εγγράφων Q connect KF15551 προς 

το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Προστασίας 

Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙΠΘΑΠ). 

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/70156/2020/20 Οκτωβρίου 
2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις 
των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται απο-
δεκτή η από 22-07-2020 επιστολή δωρεάς του ΓΚΑΝΑ 
Δημήτριου έντεκα (11) καινούργιων διευθυντικών μαύ-
ρων καρεκλών, δέκα (10) καινούργιων μαύρων καρε-
κλών επισκέπτη και ενός (01) καταστροφέα εγγράφων 
Q connect KF15551 προς το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δι-
εύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙΠ-
ΘΑΠ), συνολικού εκτιμώμενου κόστους δύο χιλιάδων 
εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (#2.695#€). 

 Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

(5)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.   

 Με την υπ’ αρ. 213/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
με ημερομηνία έκδοσης 22.10.2020 της Προϊσταμέ-
νης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλονται στην (επ) 
KATSITADZE (ον) ΜΖΙΑ του ΑΜΟ και της ULINA γεν. 
14.08.1961 στη Γεωργία, νυν αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 500038123 αρμοδιότητας Δ.Ο. Υ. Α΄ Αθηνών, άνευ 
λοιπών στοιχείων.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 Ευρώ.

ΤΕΛΗ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (2%)

30,00 Ευρώ.

ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.) 6,00 Ευρώ.

Σύνολον
1.536,00 Ευρώ
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53856 Τεύχος B’ 4856/04.11.2020

Κηρύσσεται η ανωτέρω προσωπικά υπόχρεη για την 
εξόφληση ολοκλήρου του ποσού. Το ανωτέρω ποσό επε-
βλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (14 πακέτα 
τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρ-
θρων 142, 119Α, το εδ. α’, β’ της παρ. 1 και το εδαφ. ζ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001. 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ   
Ι

(6)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών   .

 Με την υπ’ αρ. 137/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 22-10-2020) επιβάλλονται στον:

(επ) JASWER (ov) GUBAL του MUHAMMAD ANWE και 
της SHARRIELON ΒΙΒΙ γεν. 23/07/1986 στο Πακιστάν, με 
Α.Φ.Μ 500040075, αγνώστου διαμονής.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ 1.500,00 Ευρώ.

ΤΕΛΗ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (2%)

30,00 Ευρώ.

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 6,00 Ευρώ.

Σύνολο
1.536,00 Ευρώ €
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (80 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 142, 119Α, το εδ. α’, β’ 
της παρ. 1 και το εδαφ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001.

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(7)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών   .

 Με την υπ’ αρ. 347/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 22-10-2020) επιβάλλονται στους: 

(επ) ΜΟΗΑΜΜΑΟ (ον) REAZ του MAHMMUD HUSI και 
της SHARIFA ΒΙΒΙ γεν. 11/11/1982 στο Πακιστάν, αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ500040002 και

(επ) DANISH (ov)ALI του MUHAMMAD AZAD και της 
RAZIA ΒΙΒΙ γεν. 02/08/1996 στο Πακιστάν, αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ 165941035.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1.500,00 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% 30,00 €

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 6,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
1.536,00 €
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (140 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 142, 119Α, το εδ. α’, 
β’ της παρ. 1 και το εδαφ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001. 

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(8)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών   .

 Με την υπ’ αρ. 334/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 22-10-2020) επιβάλλονται στους:

(επ) ΑΗΜΑD (ov) MUKHTAR του GHULAM RASOOL και 
της RASOOLIA ΒΙΒΙ γεν. 01/01/1969 στο Πακιστάν, αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ 500040014 και

(επ) ΜUHAMMAD (ov) MANSHA AZAM του ΑΖΑΜ και 
της SHAHEEN γεν. 09/09/1986 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ 500035815.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1.500,00 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% 30,00 €

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 6,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
1.536,00 €
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (30 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 142, 119Α, το εδ. α’, β’ 
της παρ. 1 και το εδαφ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001. 

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(9)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.   

 Με την υπ’ αρ. 317/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 22-10-2020) επιβάλλονται στους:

(επ) ZALGARAIN (ov) ALI του MAXOUD ΕΜΑ και της 
HALIDA ΒΙΒΙ γεν. 05/05/1998 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ 500038080 και

(επ) Λ/ΑΗΕΕΟ (ov) NASIR του NASIR και της MUSARAT 
γεν. 01/06/1992 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ 500039992.
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 5.007,45 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% 100,15€

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 20,03 €

ΣΥΝΟΛΟ
5.127,63 €
(πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι 
επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά)

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (470 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 142, 119Α, το εδ. α’, 
β’ της παρ. 1 και το εδαφ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001. 

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(10)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών   .

 Με την υπ’ αρ. 353/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 22-10-2020) επιβάλλονται στον:

(επ) ΜΕΗΑR (ov) MUDAZAR του BASHIR και της 
ZAREENA γεν. 11/03/1987 στο Πακιστάν, αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ 500039955.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1.500,00 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% 30,00 €

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 6,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
1.536,00 €
(χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (70 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 142, 119Α, το εδ. α’, β’ 
της παρ. 1 και το εδαφ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του 
ν. 2960/2001. 

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(11)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών   .

 Με την υπ’ αρ. 338/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 22-10-2020) επιβάλλονται στον:

(επ) JAMSHAD (ov) AHMED του FALIK-SHAR και της 
SALEEM ΒΙΒΙ γεν. 01/01/1987 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ 152764258.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ 1.820,61 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% 36,41€

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 7,28 €

ΣΥΝΟΛΟ
1.864,30 €
(χίλια οκτακόσια εξήντα τέσσερα 
ευρώ και τριάντα λεπτά)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (180 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 142, 119Α, το εδ. α’, 
β’ της παρ. 1 και το εδαφ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001. 

 Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

   Αριθμ. 7284/Β3-219 (12)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας 

των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρή-

σεων στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και 

υπηρεσιών, έτους αναφοράς 2019, έγκριση χρη-

σιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι-

σμός της αμοιβής τους. 

 Ο 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), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει και, ειδικότερα περ. ζ της παρ. 1 του 
άρθρου 14,

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

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

δ. του ν. 4336/2015 με θέμα «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαράγρα-
φος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επι-
κρατείας» (Α΄ 94),

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄145),

στ. της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με 
θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390).

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016, «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλι-
στικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 85) και
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η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας 
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυ-
χικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 201).

2. Την υπό στοιχεία 0001538ΕΞ2016/24.02.2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός 
του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 95).

3. Τον κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 
759/2015.

4. Τον κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης 
των Επιχειρήσεων (L 97/9-4-2008), παραρτήματα Ι, ΙΙΙ 
και VIII.

5. Τον κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά 
στον ορισμό των μεταβλητών και στην τεχνική μορφή 
των στοιχείων που διαβιβάζονται.

6. Τον κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά 
στις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχε-
τικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

7. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ και πλέον Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ), της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ και πλέον Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΦΚΑ) σχετικά με τις αρμοδιό-
τητές τους και την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών 
για την ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρή-
σεων και τις ανάγκες των διαρθρωτικών ερευνών στις 
επιχειρήσεις και των Εθνικών Λογαριασμών της Χώρας.

8. Το από 8.6.2016 Συμφωνητικό μεταξύ της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων.

9. Την υπό στοιχεία 4013/Α1-3363/12.06.2020 κοινή 
απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Υπουργού 
Εσωτερικών και του αρμόδιου για τη δημοσιονομι-
κή πολιτική Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2402 ΑΔΑ: 
61196ΣΙ-2ΘΣ),  «Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1040 Ιδι-
ώτες Συνεργάτες (ΙΣ) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» που αφορά τους συνεργάτες του Μητρώου 
Μαΐου-Δεκεμβρίου 2020.

10. Την προς υπογραφή ανάλογη απόφαση για την 
ανάθεση μίσθωσης έργου σε Ιδιώτες Συνεργάτες στην 
Ελληνική Στατιστική Αρχή(ΕΛΣΤΑΤ) για το Μητρώο Ια-
νουαρίου-Αυγούστου 2021.

11. Την υπό στοιχεία 253/Α2-99/9.1.2020 με α/α 35 
και ΑΔΑ: 65Γ56ΣΙ-96Ν απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικο-
νομικού έτους 2020, και την υπό στοιχεία 6570/Α2- 
4298/18.9.2020 και ΑΔΑ: 6Π3Μ6ΣΙ-Κ9Υ προέγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2021.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ογδόντα εννιά 

χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (89.937,80 €) η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΕ 0429 για 
το οικονομικό έτος 2020, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύψει και δαπάνη πενήντα 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πε-
νήντα λεπτών (55.937,50 €) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει 
μέρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της 
ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΕ 0429 για το οικονομικό έτος 2021.

13. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψους ογδόντα 
εννιά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδό-
ντα λεπτών (89.937,80 €) για το οικονομικό έτος 2020, 
αποτελεί μέρος της υπό στοιχείο (11) του σκεπτικού από-
φασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης υπό στοιχεία 253/
Α2- 99/9.1.2020 και ΑΔΑ: 65Γ56ΣΙ-96Ν για την πληρωμή 
της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του 
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2020 
και η δαπάνη πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τρι-
άντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (55.937,50 €) απο-
τελεί μέρος της απόφασης προέγκρισης δέσμευσης πί-
στωσης υπό στοιχεία 6570/Α2-4298/18.9.2020 και ΑΔΑ: 
6Π3Μ6ΣΙ-Κ9Υ για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 
2021, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
των ακολούθων ερευνών κατά τη διάρκεια των ετών 
2020 και έως τον Αύγουστο 2021, με περίοδο αναφοράς 
των στοιχείων το έτος 2019:

Έρευνες διάρθρωσης επιχειρήσεων SBS:
- Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ)
- Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού
- Ετήσια Έρευνα Ορυχείων, Μεταλλείων, Αλυκών 

(ΕΣΕΟ)
- Ετήσια Έρευνα Κατασκευών
- Επιχειρήσεων Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου, Πω-

λήσεων και Επισκευών Αυτοκινήτων και Δικύκλων και 
Λιανικής Πώλησης Καυσίμων

- Επιχειρήσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Εκ-
μισθώσεων και Παροχής Υπηρεσιών- Διάρθρωση Επι-
χειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα)

- Επιχειρήσεων στον Τομέα Μεταφορών, Αποθήκευσης 
και Επικοινωνιών

- Επιχειρήσεων στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοι-
νωνίας

- Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Εστιατορίων
- Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
- Αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων (IFATS)
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης 

Επιχειρήσεων της Δ/νσης Στατιστικών Επιχειρήσεων, της 
ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών, σύμφωνα 
με την αρμοδιότητά του.

2. Οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη 
συλλογή βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών των 
επιχειρήσεων και την παρουσίαση εναρμονισμένων 
στατιστικών στοιχείων από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι 
παραπάνω έρευνες αφορούν στους κλάδους των το-
μέων Β (05 έως 09), Γ (10 έως 33), Δ(35), Ε (36 έως 39), 
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ΣΤ (41 έως 43), Z (45 έως 47), H (49 έως 53), Θ (55- 56), 
I (58 έως 63), Λ (68), M (69 έως 75), N (77 έως 82), Σ (95) 
της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηρι-
οτήτων - NACE αναθ.2. Τα ερευνώμενα χαρακτηριστι-
κά αναφέρονται σε γενικές πληροφορίες ταυτότητας 
των επιχειρήσεων, τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους, 
στοιχεία απασχόλησης, περιφερειακή διάρθρωση κ.λπ., 
προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά των τομέ-
ων της οικονομίας στη διαμόρφωση του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν 
οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στατιστική 
πληροφόρηση.

3. Η κατάρτιση των στατιστικών διάρθρωσης επιχει-
ρήσεων με έτος αναφοράς το 2019, θα γίνει με τη χρήση 
φορολογικών στοιχείων που διαβιβάζονται από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα υπό 
στοιχεία 7 και 8 του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, 
καθώς και με τη διενέργεια ερευνών σε επιχειρήσεις για 
τη συλλογή επιπλέον στοιχείων που ζητούνται στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Οι έρευνες θα διενεργηθούν με το ερωτηματολόγιο 
τύπου Ι σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, σύμφωνα με 
τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους ή με την ετήσια απα-
σχόλησή τους. Ο αριθμός των ως άνω επιχειρήσεων 
ανέρχεται σε 6.650 επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, θα διενεργηθεί συμπληρωματική δειγ-
ματοληπτική έρευνα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγου-
στο του 2021 σε 14.162 επιχειρήσεις για την κάλυψη 
μικρότερων στρωμάτων. Η συμπληρωματική έρευνα διε-
νεργείται κατά τακτά διαστήματα (ανά 4-5 έτη) λόγω της 
ανάγκης επικαιροποίησης των στοιχείων και αναλογιών 
μεταξύ μεταβλητών, βάσει των οποίων διενεργούνται οι 
εκτιμήσεις για τις μεταβλητές που δεν υπολογίζονται από 
τα φορολογικά στοιχεία.

Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση. Το πλήθος 
των επιχειρήσεων που θα ερευνηθούν συνολικά για τις 
ανωτέρω αναφερθείσες έρευνες, με το ερωτηματολόγιο 
τύπου Ι, ανέρχεται στις 20.812 επιχειρήσεις, που ανήκουν 
στους κλάδους των τομέων Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Z, H, Θ, I, Λ, M, 
N, Σ της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστη-
ριοτήτων - NACE αναθ.2.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν επιμέρους ερωτημα-
τολόγια για τη συλλογή ειδικών χαρακτηριστικών από 
επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων (ερωτηματολόγια τύπου 
ΙΙ). Συγκεκριμένα, θα συλλεγούν πληροφορίες για α) την 
εκτίμηση ειδικών χαρακτηριστικών για επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα), σε δείγμα 466 
επιχειρήσεων, β) την κατάρτιση στατιστικών επιχειρήσε-
ων που συνδέονται με την αλλοδαπή (ΙFATS), σε δείγμα 
περίπου 2.430 επιχειρήσεων.

Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων θα χρησιμοποι-
ηθούν Εξωτερικοί Συνεργάτες Ερευνητές και υπάλληλοι 
της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν επιλέγονται από 
το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και το Ευρωπαϊκό 
Μητρώο Ομίλων Επιχειρήσεων (EuroGroups Register).

Τα αποτελέσματα των ερευνών θα εξαχθούν σε επίπε-
δο Συνόλου Χώρας και Περιφέρειας, κατά κλάδο οικο-
νομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2.

Στα στοιχεία της έρευνας θα εφαρμοστούν οι στατιστι-
κές μέθοδοι προστασίας των δεδομένων που προβλέπο-
νται στα σχετικά πρότυπα της Eurostat και θα παραχθούν 
πίνακες με απόκρυψη των ευαίσθητων δεδομένων.

Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στη Eurostat σύμ-
φωνα με τα διαλαμβανόμενα στον κανονισμό που μνη-
μονεύεται στην παρ. 6 του σκεπτικού.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020 
με τον σχεδιασμό των ερευνών και θα ολοκληρωθούν 
με τη σύνθεση των στοιχείων από τα διοικητικά αρχεία 
και τις έρευνες, την ανάλυση, πινακοποίηση και τεκμη-
ρίωση των αποτελεσμάτων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2021. Ειδικά η φάση της συλλογής θα ολοκληρωθεί τον 
Αύγουστο του 2021.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ-
γασίες:

1. Έρευνες:
• Σχεδιασμός και οργάνωση των ερευνών
• Επιλογή του πληθυσμού των επιχειρήσεων που θα 

ερευνηθούν
• Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών Ερευνητών
• Εκπαίδευση προσωπικού και Εξωτερικών Συνεργα-

τών Ερευνητών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτη-
ματολογίων των ερευνών

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων
• Επεξεργασία και κωδικογράφηση ερωτηματολογίων
• Ανάπτυξη των απαραίτητων μηχανογραφικών προ-

γραμμάτων για την εισαγωγή των στοιχείων, τη διενέρ-
γεια των αυτόματων ελέγχων και την παραγωγή των 
αρχείων δεδομένων

• Διόρθωση μηχανογραφικών λαθών
• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
2. Διοικητικά δεδομένα:
• Λήψη αρχείων
• Ανάπτυξη μηχανογραφικών προγραμμάτων για τον 

καθαρισμό των αρχείων και την εφαρμογή των αυτό-
ματων ελέγχων

• Καθαρισμός αρχείων
• Ποιοτικός έλεγχος
• Επεξεργασία διοικητικών δεδομένων και κατάρτιση 

στατιστικών μεταβλητών
3. Σύνθεση αποτελεσμάτων:
• Σύνθεση στοιχείων από διοικητικές πηγές με τα συλ-

λεγέντα από τις έρευνες στοιχεία
• Ενημέρωση Μητρώου Επιχειρήσεων
• Παραγωγή τελικών πινάκων και αποστολή στοιχείων 

στη Eurostat
• Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report)
• Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο-

ληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε-
σμάτων των ερευνών

• Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και μεταδεδομένων.
4. Για τη διενέργεια των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν:
- Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 

οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και θα έχουν τη δυ-
νατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας,

- Εξωτερικοί Συνεργάτες Ερευνητές, οι οποίοι θα 
απασχοληθούν κατά το στάδιο της συλλογής των 
ερωτηματολογίων, μέχρι 500.
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Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων των ερευνών θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η αμοιβή των οργάνων των ερευνών καθορίζεται ως εξής:
Αποζημίωση Εξωτερικών Συνεργατών Ερευνητών (ΚΑΕ 0429)
Αναλυτικά για το έτος 2020

Έρευνα
Αμοιβή τιμής 

ερωτηματολογίου σε ευρώ (1)
Πλήθος

ερωτηματολογίων (2)
Συνολική δαπάνη σε ευρώ

(3) =(1)*(2)
Ερωτηματολόγια τύπου Ι 15,41 5.380 82.905,80
Ερωτηματολόγια τύπου ΙΙ (λεπτομερής 
ενότητα)

6,50 466 3.029,00

Ερωτηματολόγια τύπου ΙΙ (IFATS) 6,50 450 2.925,00
Ερωτηματολόγια τύπου ΙΙΙ (κλειστών 
επιχειρήσεων- εκτός πεδίου έρευνας)

3,08 350 1.078,00

Συνολική δαπάνη για ΕΣΕ κατά το 2020 6.646 89.937,80

Αναλυτικά για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021

Έρευνα
Αμοιβή τιμής 

ερωτηματολογίου σε ευρώ (1)
Πλήθος

ερωτηματολογίων (2)
Συνολική δαπάνη σε ευρώ

(3) =(1)*(2)
Ερωτηματολόγια τύπου Ι 15,41 3.550 54.705,50
Ερωτηματολόγια τύπου ΙΙΙ (κλειστών 
επιχειρήσεων- εκτός πεδίου έρευνας)

3,08 400 1.232,00

Συνολική δαπάνη για ΕΣΕ κατά το 2021 3.950 55.937,50

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

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