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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10575 (1)
  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/τ. 

Β΄) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και 

της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού δι−
ατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 
Β΄) απόφασή μας, ως εξής:

Α) Βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή 
ανανέωση άδειας διαμονής.

1. Η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με ελλιπή δικαιο−
λογητικά της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 
692 Β΄) υπουργικής απόφασης χορηγείται:

α) αν πρόκειται για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας 
διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί 
αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη 
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελλη−
νικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα όπου τα δικαιολογητι−
κά αυτά απαιτούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ’ 
αριθμ. 933/16.1.2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53 Β΄),
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β) αν πρόκειται για αίτημα ανανέωσης, στην περί−
πτωση λήξεως του διαβατηρίου εφόσον προσκομιστεί 
βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υπο−
βληθεί αίτηση για την έκδοση νέου. 

2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 
8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης, 
απόδειξη παραλαβής της αίτησης, χορηγείται και στις 
περιπτώσεις όπου κατατίθεται εμπρόθεσμη αίτηση για 
ανανέωση άδειας διαμονής ή εντός μηνός από τη λήξη 
της προηγούμενης, χωρίς να συνοδεύεται από το σύνο−
λο ή μέρος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, που 
προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 933/16.1.2009 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 53 Β΄), αναλόγως της κατηγορίας της 
άδειας, με επιφύλαξη των ρυθμίσεων της προηγουμένης 
παραγράφου. Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται, εντός 
δεκαπέντε ημερών στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανά−
στευσης της Περιφέρειας.

B ) Διαδικασία επίδοσης αδειών διαμονής:
Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης των αδειών δι−

αμονής ως κατωτέρω: 
1. Η επίδοση των αδειών διαμονής και δελτίων διαμο−

νής ή μόνιμης διαμονής διενεργείται μέσω του Δήμου 
ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε η σχετική αίτηση, 
αδιακρίτως της ενδεχόμενης μεταγενέστερης μεταβο−
λής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερό−
μενο, με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση τα δηλωθέντα 
υπευθύνως από τον ίδιο στη σχετική αίτηση στοιχεία 
επικοινωνίας, προκειμένου να προσέλθει για την τακτο−
ποίηση της υπόθεσής του. Η ειδοποίηση μπορεί να γίνει 
με έγγραφη επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφώνημα εφόσον το 
γεγονός αυτό αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε 
ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και 
υπογραφή του υπαλλήλου που έκανε την ειδοποίηση. 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανευρίσκε−
ται, θα πρέπει ο αρμόδιος υπάλληλος να προβεί σε 
νέα ειδοποίηση, με συστημένη επιστολή, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση πριν τη 
λήξη της άδειας διαμονής. 

3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα επιδίδει, στον ενδιαφερό−
μενο, με αποδεικτικό επίδοσης, αντίγραφο της σχετικής 
απόφασης του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας και ταυτόχρονα 
επικολλά στο διαβατήριό του την αντίστοιχη αυτοκόλ−
λητη ετικέτα ή επιδίδει σε αυτόν το αντίστοιχο δελτίο 
διαμονής ή μόνιμης διαμονής, αν πρόκειται για μέλος 
οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ ή γονέα ανήλικου ημε−
δαπού.

4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαί−
ωση της παρ.1 της υπ’ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) 
υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίδοση της άδειας ή του δελτίου διαμονής είναι η επι−
στροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυτής, 
η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα 
με το άρθρο 11, παρ. 4 του ν. 3386/2005. Σε περίπτωση 
απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί 
σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. 

5. Σε περίπτωση αδυναμίας ειδοποίησης του ενδια−
φερομένου προκειμένου να παραλάβει την εκδοθείσα 
άδεια διαμονής, η σχετική άδεια κρατείται στο Δήμο ή 
την Κοινότητα μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της και 
μπορεί να επιδοθεί σε αυτόν εφόσον προσέλθει ο ίδιος 
ή νόμιμος εκπρόσωπός του για την παραλαβή της, εντός 

του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στη συνέχεια 
ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να επιστρέψει την 
άδεια διαμονής στην οικεία Περιφέρεια. 

6. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας μπορεί να 
χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης 
του οικείου Γ.Γ. Περιφέρειας μόνο στην περίπτωση που 
ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον, για 
νόμιμη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η κατά τα ανωτέ−
ρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, δεν 
συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της εν λόγω ληγ−
μένης άδειας διαμονής, καθόσον αυτή έχει αποβάλλει 
την ισχύ της. 

Γ) Διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή 
αποφάσεων για την ανάκληση των αδειών διαμονής

Καθορίζουμε τη διαδικασία επίδοσης απορριπτικών 
αποφάσεων ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής 
ως κατωτέρω: 

1. Κατά την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων ή απο−
φάσεων για ανάκλησης αδειών διαμονής η αρμόδια ΥΑΜ 
της Περιφέρειας κοινοποιεί αμέσως αυτές στην αρμό−
δια Αστυνομική Αρχή και παράλληλα ενημερώνει το 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της σχετικής 
μηχανογραφικής εφαρμογής.

2. Η επίδοση των απορριπτικών αποφάσεων ή απο−
φάσεων ανάκλησης των αδειών διαμονής διενεργείται 
μέσω του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου κατατέθηκε 
η σχετική αίτηση, αδιακρίτως της ενδεχόμενης μετα−
γενέστερης μεταβολής του τόπου κατοικίας του ενδι−
αφερομένου.

3. Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον ενδιαφερόμε−
νο με κάθε πρόσφορο μέσο κατά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2 του προηγουμένου κεφαλαίου. Η ανωτέ−
ρω διαδικασία διαρκεί επί τρίμηνο. Μετά την πάροδο 
του παραπάνω ευλόγου χρόνου τεκμαίρεται γνώση της 
σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας, παραταύτα αντίγραφο της σχετικής απόφασης 
μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο 
εκπρόσωπό του και μεταγενέστερα κατόπιν σχετικής 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 

4. Εφόσον είχε χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαί−
ωση της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) 
υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης είναι η 
επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης αυ−
τής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα 
με το άρθρο 11, παρ. 4 του ν. 3386/2005. Σε περίπτωση 
απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να προσκομιστεί 
σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

4. Σε περίπτωση άρνησης του ενδιαφερομένου να 
προσέλθει ή μη ανεύρεσής του, προκειμένου να παρα−
λάβει απορριπτική απόφαση για έκδοση ή ανανέωση 
άδειας διαμονής ή απόφαση ανάκλησης αυτής, ο Δή−
μος ή η Κοινότητα, αφού εξαντλήσει τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην παρ.2 του προηγούμενου κεφαλαίου, 
θα πρέπει να αναφέρει εγγράφως τούτο στην οικεία 
Περιφέρεια, κοινοποιώντας στην αρμόδια Αστυνομική 
Αρχή.

Δ) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή αίτησης 

ανανέωσης άδειας διαμονής και τη χορήγηση αντίστοι−
χης βεβαίωσης είναι η έκδοση και επίδοση της προη−
γούμενης άδειας.

2. Η παραλαβή, από τον οικείο Ο.Τ.Α., αίτησης ανανέ−
ωσης άδειας διαμονής, μετά την πάροδο μηνός από τη 
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λήξη της προηγούμενης, δεν είναι δυνατή, με επιφύλα−
ξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ. 
8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης.

Ε) Σε περίπτωση έκδοσης της προβλεπόμενης από τις 
διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 90 του ν. 3386/2005, κοινής υπουργικής απόφασης, 
τα οριζόμενα στην παρούσα εφαρμόζονται αναλογικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
F

    Αριθμ. 9227/Γ4−1096 (2)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, κατά το 

έτος 2009, της στατιστικής έρευνας «Διάρθρωσης 
επιχειρήσεων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 
Εστίασης», έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών ορ−
γάνων και καθορισμός της αμοιβής τους».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γε−

νικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικη−
τικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμι−
ση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών 
εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 
132 Α΄),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄),

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»,

ε. του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
40/τ. Β΄/16.1.2009), όπως ισχύει.

2. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης 
των Επιχειρήσεων (L 97/9.4.2008), παράρτημα Ι.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα οκτώ χιλι−
άδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (38.858,00) ευρώ κατά 
ανώτατο όριο, για το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα 
βαρύνει τον ειδ. Φορέα 23−750 (ΚΑΕ 0871) του τακτικού 
προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ., αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
ετήσιας έρευνας Διάρθρωσης Επιχειρήσεων Υπηρεσιών 
Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, κατά τη διάρκεια 
του έτους 2009, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων 
το έτος 2008.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Γ.Γ. 
ΕΣΥΕ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστι−
κές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων και αποσκοπεί στη 
συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών 
στοιχείων στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα Υπηρεσιών 
Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (γενικά χαρακτη−
ριστικά, οικονομική κατάσταση, στοιχεία απασχόλη−
σης), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά του 
τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος και, 
παράλληλα, να καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, εφαρμόζεται η 
μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία και 
καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας. Μονάδα 
έρευνας είναι η επιχείρηση.

Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται περίπου στις 
2.074 επιχειρήσεις, που ανήκουν στον τομέα Θ «Δραστη−
ριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρε−
σιών Εστίασης» της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομι−
κών Δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2 και συγκεκριμένα 
στους κλάδους:

55: Καταλύματα
56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
Το μέγεθος του δείγματος των επιχειρήσεων είναι 

τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται αντικειμενικές και αμε−
ρόληπτες εκτιμήσεις των ζητούμενων μεγεθών.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από το 
πλαίσιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του οποίου προ−
έρχονται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΓΓ ΕΣΥΕ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαχθούν σε σύνο−
λο Χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II) και θα 
αποσταλούν στη Eurostat σε NACE αναθ. 1.1 και NACE 
αναθ. 2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπό έκδοση 
εφαρμοστικού Κανονισμού.

Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενερ−
γηθεί η έρευνα, είναι το έτος 2009, ενώ οι εργασίες 
επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα ολοκλη−
ρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2010.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων
Εκπαίδευση προσωπικού και ΙΔ.−ΣΥΝ. για την ορθή 

συμπλήρωση των ερωτ/γίων της έρευνας
Συλλογή των στατιστικών στοιχείων
Ενημέρωση μητρώων επιχειρήσεων
Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ−

ματος
Έλεγχος, και επεξεργασία των στοιχείων
Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
Έλεγχος των στοιχείων στους οριστικούς πίνακες
Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−

ληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων της έρευνας και σύνταξη έκθεσης ποιότητας 
(quality report)

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.


