
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημι-
κών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο-
μείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέ-
ρεια.

2 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το 
έτος 2018.

3 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Ιστών και 
Κυττάρων στην εταιρία με την επωνυμία «Προηγ-
μένα Ιατρικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Μονοπρό-
σωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» με διακρι-
τικό τίτλο «DMPS LTD».

5 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας 
των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχειρήσε-
ων στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών, έτους 
αναφοράς 2016, έγκριση χρησιμοποίησης στα-
τιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής 
τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95850 (1)
Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημι-

κών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών 

Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο-

μείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσο-

κομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/

26.7.1985), όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 
του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(ΦΕΚ 105, τ.Α΄), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄/15.7.1992), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», ιδίως της παραγράφου 3 
του άρθρου 77 αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24.12.2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4.12.2015) και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 
21/τ.Α΄/21.2.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22.11.2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

9. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9.10.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.9.2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/
6.10.2015).

12. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.94692/20.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», 
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΓΕ2465ΦΥΟ-3ΤΔ.

13. Την υπ’ αριθμ. B1α/οικ.95460/21.12.2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 10.710.000,00 €, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 210 και ΚΑΕ 2811).

15. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα 
των Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών (ενεργών, μι-
κτού τύπου και ετοιμότητας) για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2018 έως 31.12.2018, για εκατόν ενενήντα εν-
νέα χιλιάδες (199.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου 
χίλιους τριακόσιους ενενήντα επτά (1.397) υπαλλήλους 
που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκο-
μειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο-
μείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων, με τη δαπάνη να 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: Για 430 υπαλλήλους, 31.480 
εφημερίες, με συνολική δαπάνη ύψους 3.700.000,00 €

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: Για 313 υπαλ-
λήλους, 25.759 εφημερίες, με συνολική δαπάνη ύψους 
2.050.000,00 €.

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Για 114 υπαλλή-
λους, 19.060 εφημερίες, με συνολική δαπάνη ύψους 
810.000,00 €.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Για 149 
υπαλλήλους, 12.631 εφημερίες, με συνολική δαπάνη 
ύψους 1.050.000,00 €.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Για 
86 υπαλλήλους, 88.156 εφημερίες, με συνολική δαπάνη 
ύψους 650.000,00 €.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπεί-
ρου και Δυτικής Ελλάδας: Για 193 υπαλλήλους, 13.779 
εφημερίες, με συνολική δαπάνη ύψους 1.650.000,00 €

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: Για 111 υπαλλήλους, 8.082 
εφημερίες, με συνολική δαπάνη ύψους 800.000,00 €.

α. Νοσοκομεία Αθήνας - Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί - Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χη-

μικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, 
Φυσικοί Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, 
μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφη-
μερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι 
δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακοποι-
ούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου 
Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυ-
ριακού».

β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς - Νοσοκομειακούς Φαρμα-

κοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 
Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νο-
σηλευτικά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβο-
λή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημεριών το μέγιστο 
κατά μήνα.

γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρε-
σία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές 
και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), 
όπως ισχύει.

δ. Εξαιρέσεις - Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο 

άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η κατα-
βολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των 
ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς 
και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομεί-
ων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργά-
νων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπεται 
η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες μέχρι 
του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. Επιτρέπε-
ται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημερίες 
το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 
Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται σε Τμήματα 
που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα των παραπάνω 
ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31 ημέ-
ρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία (1) 
εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα πραγμα-
τοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.

Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρο-
νικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργαστή-
ριο εφημερεύουν σε αυτό. Για όσο χρονικό διάστημα 
δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, μπορούν 
οι Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Βιολόγοι του 
Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό ενεργών εφημερι-
ών μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσ-
σερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενεργών 
εφημεριών που μπορούν να πραγματοποιούν κατά τις 
ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι ανώ-
τερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ άτομο.
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Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυρια-
κής δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν 
με καθημερινές ημέρες.

Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους 
Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες 
αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες 
μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή το 
σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφόσον 
αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσιου ωρα-
ρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της Ιατρικής ή 
Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους Ψυχολόγους.

Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήματα 
ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ψυχολόγοι μπορούν να 
πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της 
γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής 
εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου.

ε. Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας
Οι Φαρμακοποιοί - Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, 

Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί, Ψυχολόγοι και Κτηνίατροι 
μπορούν να πραγματοποιούν εφημερίες μικτού τύπου 
και εφημερίες ετοιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), όταν οι 
ανάγκες το επιβάλλουν.

στ. Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακο-

ποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Χημικών, Βι-
οχημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και 
Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεω-
τικές (άρθρο 13 του ν. 3204/2003), η δε αποζημίωση σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που 
θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια 
πραγματοποίησης ενεργών εφημεριών δεν εξαντλού-
νται υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια 
μετά από εισήγηση προς αυτά, του Δ/ντή του Τμήματος, 
του Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.

Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς - Νοσοκομεια-
κούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων - Ακτι-
νοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις 
ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκο-
μείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.

Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το 
προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες 
που προβλέπεται πιο πάνω. Η αμοιβή της εφημερίας μι-
κτού τύπου καθορίζεται στο 70% της ενεργού εφημερίας 
και η αμοιβή της εφημερίας ετοιμότητας στο 40% της 
ενεργού.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημεριών (ενερ-
γών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) θα εγκρίνεται εκ των 
προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομεί-
ων και θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρ-
τώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επει-
γόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95851 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για 

το έτος 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε με το αριθμ. π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως αντικαταστάθη-
κε με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ 38, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(ΦΕΚ 105, τ.Α΄), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 
77 αυτού.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24.12.2014) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4.12.2015) και ισχύει.

6. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9.10.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144 Β΄).

10. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.94692/20.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας ««Κατανομή πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», 
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΓΕ2465ΦΥΟ-3ΤΔ.

11. Την υπ’ αριθμ. B1α/οικ.95460/21.12.2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Το υπ’ αριθμ. 54316/20.12.2017 έγγραφο του 
Ε.Κ.Α.Β..
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13. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύ-
πτουν από την 24ωρη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β., αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυ-
χτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ’ υπέρβαση 
αυτής, 3.524.136 ωρών για περίπου 4.144 υπαλλήλους 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην ιατρών) του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Πανελλαδικά (Κεντρι-
κή Υπηρεσία - Παραρτήματα) για το έτος 2018 για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση.

Από την παρούσα απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 
ύψους 11.584.000,00 € για το έτος 2018, που θα αντιμε-
τωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα από το Φορέα 210 
και ΚΑΕ 2815.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογι-
σμό και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου 
διατάκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95854 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/

26.7.1985), όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20Β του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(ΦΕΚ 105, τ.Α΄), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», ιδίως της παραγράφου 3 
του άρθρου 77 αυτού.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24.12.2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4.12.2015) και ισχύει.

6. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22.11.2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9.10.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/
6.10.2015).

10. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.94692/20.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», 
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΓΕ2465ΦΥΟ-3ΤΔ.

11. Την υπ’ αριθμ. B1α/οικ.95460/21.12.2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη 67.290.000,00 €, η οποία θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 210 και ΚΑΕ 2811).

13. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα 
των Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για τους 
μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περι-
φέρεια, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως και 
31.12.2018 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
τους σε 24ωρη βάση, με αποτέλεσμα η σχετική δαπάνη 
να διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: Για 12.335 υπαλλή-
λους, 5.550.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
16.500.000,00 €.

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: Για 9.084 υπαλ-
λήλους, 4.168.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
12.000.000,00 €.

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Για 4.970 υπαλλή-
λους, 2.100.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
6.100.000,00 €.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Για 7.003 
υπαλλήλους, 3.648.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
9.000.000,00 €.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Για 
5.028 υπαλλήλους, 3.674.000 ώρες, με συνολική δαπάνη 
ύψους 6.100.000,00 €.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νή-
σων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Για 8.481 υπαλ-
λήλους, 3.747.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
12.590.000,00 €.
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Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: Για 3.648 υπαλλή-
λους, 1.660.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
5.000.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/83006 (4)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Τράπεζας Ιστών 

και Κυττάρων στην εταιρία με την επωνυμία 

«Προηγμένα Ιατρικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Μο-

νοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» με 

διακριτικό τίτλο «DMPS LTD».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:
1. του αριθμ. 73/2015 π.δ. (116/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015 

(29/Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνω-
ση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις»,

3. τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 64 του 
ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄), «Δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

4. των άρθρων του π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α΄) «Εναρ-
μόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, 
τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την απο-
θήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ-
τάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν 
οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ 
(EEL 294/25.10.2006)» καθώς και των παραρτημάτων 
του ως άνω διατάγματος (πλην των διατάξεων των πα-
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων διατά-
ξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για 
την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), όπως 
αυτό ισχύει μετά την έκδοση του υπ΄ αριθμ. 129/2016 
π.δ. (ΦΕΚ 229/Α΄),

5. του π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ 3/Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων»,

6. του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (148/Α΄) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας»,

7. της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/6.10.2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄),

Β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5525/8.12.2015 (αριθμ. πρωτ. 
Υ.Υ.Γ.Π./95143/10.12.2015) έγγραφο του Εθνικού Οργα-
νισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο διαβιβάστηκε: α) 
απόσπασμα πρακτικού της από 4.11.2015 συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με τη θετική πρότα-
ση του Οργανισμού, β) φάκελος με αίτημα και στοιχεία 
τεκμηρίωσης αυτού, που είχε καταθέσει η εταιρία στον 
Ε.Ο.Μ.,

Γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78538/19.10.2017 έγγραφό μας 
προς την εταιρία και η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 83006/7.11.2017 
έγγραφη απάντησή της,

Δ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ./95398/21.12.2017 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από 
την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού,

Ε) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Τράπεζας Ιστών και 
Κυττάρων στην εταιρία με την επωνυμία «Προηγμένα 
Ιατρικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εται-
ρία Περιορισμένης Ευθύνης» με διακριτικό τίτλο «DMPS 
LTD», με μέγιστο χρόνο ισχύος αυτής τα τρία (3) έτη και 
μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 
53, παρ. 2 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄) υπουργικής 
απόφασης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Τράπεζας ορίζεται ο Βι-
ολόγος, Ντούσκας Ιωάννης.

Η Τράπεζα θα έχει ως δραστηριότητες, την αποθήκευ-
ση, διάθεση / διανομή αλλογενών ξηρών ανθρώπινων 
οστικών μοσχευμάτων.

Η προμήθεια των μοσχευμάτων της Εταιρίας θα γίνεται 
αποκλειστικά από την Τράπεζα Cell +Tissue Bank Austria, 
βάσει της συναφθείσας μεταξύ τους σύμβασης, εφόσον 
και για όσο χρόνο η εν λόγω Τράπεζα είναι αδειοδοτη-
μένη από την αρμόδια αρχή της χώρας που εδρεύει. Η 
διαπίστωση / επιβεβαίωση της ισχύος της άδειας της 
συνεργαζόμενης προμηθεύτριας Τράπεζας αποτελεί 
υποχρέωση της εταιρίας «DMPS LTD» γεγονός που θα 
πρέπει να ελέγχεται από την εταιρία σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Η Εταιρία υποχρεούται:
α) να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή 

των δραστηριοτήτων της, του επιστημονικά υπευθύνου 
και της προμηθεύτριας εταιρίας, χωρίς προηγούμενη 
κατάθεση αιτήματος για συμπλήρωση ή τροποποίηση 
της χορηγηθείσας άδειας.

β) μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του 
άρθρου 53 του ν. 3984/2011 να καταθέσει νέο φάκελο 
πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα θα προβλέπονται 
στην εν λόγω υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Ε.Ο.Μ..

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, η παρούσα 
ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 9971/ Γ4- 1039 (5)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας 

των ερευνών επί της διάρθρωσης των επιχει-

ρήσεων στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών, 

έτους αναφοράς 2016, έγκριση χρησιμοποίησης 

στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοι-

βής τους.

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», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και, ειδικότερα του 
άρθρου 14, παρ. 1, περ. ζ,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) με θέμα «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υπο-
παράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικρατείας»,

ε. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

στ. της ΓΠ - 400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012) 
απόφασης, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
αριθμ. πρωτ. 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 (ΦΕΚ 95/
ΥΟΔΔ/25.2.2016) με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

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 Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύματος Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σχετικά με τις αρμοδιότητές 
τους και την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών για 
την ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 
και τις ανάγκες των διαρθρωτικών ερευνών στις επιχει-
ρήσεις και των Λογαριασμών της Χώρας.

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

9. 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
ΕΛΣΤΑΤ χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τα ερωτηματολόγια.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα τριών χι-
λιάδων και τριών ευρώ (€ 73.003,00), συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος ΦΠΑ, όπου προκύψει, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0429.01), το οικονομικό έτος 2018.

11. Την με αριθμ. 8965/Α2-5615/23.11.2017 απόφαση 
προέγκρισης της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
ΚΑΕ 0429.01 του οικονομικού έτους 2018, αποφασίζου-
με:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
των ακολούθων ερευνών κατά τη διάρκεια των ετών 
2017 και 2018, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το 
έτος 2016:

Έρευνες διάρθρωσης επιχειρήσεων στους τομείς:
• χονδρικού και λιανικού εμπορίου, πωλήσεων και επι-

σκευών αυτοκινήτων και δικύκλων και λιανικής πώλησης 
καυσίμων,

• διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ενημέρωσης, επαγ-
γελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτή-
των και λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών,

• παροχής υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα),
• μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών,
• ενημέρωσης και επικοινωνίας,
• παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης,
• εμπορικής ναυτιλίας,
• επιχειρήσεων συνδεόμενων με την αλλοδαπή (iFATS).
β. Αναθέτουμε στα Τμήματα της Δ/νσης Στατιστικών 

Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, της ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέρ-
γεια των ανωτέρω ερευνών, σύμφωνα με την αρμοδιό-
τητά τους.

2. Οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη συλλογή 
βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών των επιχειρή-
σεων και την παρουσίαση εναρμονισμένων στατιστικών 
στοιχείων από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Οι παραπάνω 
έρευνες αφορούν στους κλάδους των τομέων 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 Ταξινόμη-
σης Οικονομικών Δραστηριοτήτων -NACE αναθ.2. Τα 
ερευνώμενα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε γενικές 
πληροφορίες ταυτότητας των επιχειρήσεων, τα οικο-
νομικά χαρακτηριστικά τους, στοιχεία απασχόλησης, 
περιφερειακή διάρθρωση κ.λπ., προκειμένου να προσ-
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διορισθεί η συνεισφορά των τομέων της οικονομίας στη 
διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος και, 
παράλληλα, να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης σε στατιστική πληροφόρηση.

3. Η κατάρτιση των στατιστικών διάρθρωσης επιχει-
ρήσεων με έτος αναφοράς το 2016, 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, 
σε συνδυασμό με έρευνες που θα διενεργηθούν για τη 
συλλογή επιπλέον στοιχείων που ζητούνται στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Οι έρευνες θα διενεργηθούν με το ερωτηματολόγιο 
τύπου Ι σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους - είτε από την 
άποψη του κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν είτε 
από την άποψη της συνολικής απασχόλησης - οι οποίες 
διαμορφώνουν την οικονομία των κλάδων στους οποί-
ους δραστηριοποιούνται.

Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση. Ο πληθυσμός 
των επιχειρήσεων που θα ερευνηθούν συνολικά για τις 
ανωτέρω αναφερθείσες έρευνες της παρ. 1α, με το ερω-
τηματολόγιο τύπου Ι, ανέρχεται περίπου στις 4.300 επι-
χειρήσεις, που ανήκουν στους κλάδους των τομέων Z, H, 
Θ, I, Λ, M, N, Σ της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων - 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 350 
επιχειρήσεων, β) την κατάρτιση στατιστικών επιχειρήσε-
ων που συνδέονται με την αλλοδαπή (iFATS), σε δείγμα 
2.430 επιχειρήσεων.

Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων θα χρησιμο-
ποιηθούν Ιδιώτες Συνεργάτες, εκτός των περιπτώσεων 
όπου υπάρχει η δυνατότητα συλλογής από υπαλλήλους 
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 επί-
πεδο Συνόλου Χώρας, Περιφερειών και Περιφερειακών 
Ενοτήτων, κατά κλάδο οικονομικής 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 Δεκέμβριο του 2017 με 
τον σχεδιασμό των ερευνών και θα ολοκληρωθούν με 
τη σύνθεση των στοιχείων από τα διοικητικά αρχεία και 
τις έρευνες, την ανάλυση, πινακοποίηση και τεκμηρίωση 
των αποτελεσμάτων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ-
γασίες:

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

ερευνηθούν
 Επιλογή ιδιωτών-συνεργατών
 Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών - συνεργατών 

για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 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 αυτόμα-
των 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

 Ενημέρωση Μητρώου Επιχειρήσεων
 Παραγωγή τελικών πινάκων και αποστολή στοιχείων 

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

ροληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτε-
λεσμάτων των ερευνών

 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και μεταδεδομέ-
νων.

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,

• Ιδιώτες - συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων, 
μέχρι 500.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων των ερευνών θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

5. Για την ενημέρωση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που 
θα ασχοληθούν με τη συλλογή των ερωτηματολογίων 
και θα εποπτεύουν τις εργασίες των ιδιωτών - συνεργα-
τών κατά τη φάση της συλλογής των ερωτηματολογίων, 
θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση στην Κ.Υ. 
της ΕΛΣΤΑΤ στον Πειραιά, διάρκειας μίας (1) ημέρας.

6. Η αμοιβή των οργάνων των ερευνών καθορίζεται 
ως εξής:

Αποζημίωση ιδιωτών - συνεργατών (ΚΑΕ 0429)
Ερωτηματολόγια Τύπου Ι:
15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο 

ερωτηματολόγιο Τύπου Ι, ήτοι:
4.300 ερ/για Χ 15,41 ευρώ ανά ερωτ/γιο = € 66.263€.
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Ερωτηματολόγια Τύπου ΙΙ:
6,50 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερω-

τηματολόγιο για τις επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν με 
τα ειδικά ερωτηματολόγια Τύπου ΙΙ:

- για την έρευνα παροχής υπηρεσιών (λεπτομερής 
ενότητα):

350 ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο = 
€ 2.275,00.

- για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλλοδαπή 
(iFATS):

450 ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο = 
€ 2.925,00.

Σύνολο ερωτηματολογίων Τύπου ΙΙ:
800 ερωτηματολόγια Χ 6,50 ευρώ ανά ερωτ/γιο= 

€ 5.200,00.
Ερωτηματολόγια Τύπου ΙΙΙ:
Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες 

(Τύπου Ι και ΙΙ) βρεθούν αποδεδειγμένα στην πορεία 
των ερευνών ότι δεν λειτουργούν ή είναι προσωρινά 
κλειστές, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου τύπου ΙΙΙ, 
οι ιδιώτες - συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία 
ενημέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,08 ευρώ για κάθε 
ερωτηματολόγιο, ήτοι:

500 ερωτηματολόγια Χ 3,08 ευρώ ανά ερωτημ.= 
€ 1.540,00.

Συνολική δαπάνη:
5600 ερωτηματολόγια στον ΚΑΕ 0429, δαπάνη 

73.003,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

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