
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 από-
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι-
κών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» 
(Β’ 2149).

2 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κα-
τανομή των δαπανών διενέργειας των ερευνών 
Ζωικού Κεφαλαίου έτους αναφοράς 2022, έγκρι-
ση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και κα-
θορισμός αμοιβής τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1107 (1)
   Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 από-

φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι-

κών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» 

(Β’ 2149).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρ-

θρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4174/2013 
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 
«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» (Α’ 248),

δ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014) και ειδικότερα 
της παρ. 5 του άρθρου 4 και της περ. η) της παρ. 6 του 
άρθρου 6 αυτής περί της άτυπης ένωσης συνιδιοκτητών 
κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτη-
σίας (ν. 3741/1929),

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/
20-07-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

3. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/
06-10-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματο-
λογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων κατόπιν διαλει-
τουργικότητας με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοι-
χεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφα-
σης, τροποποιείται ως κάτωθι:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1 
Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ.

Προστίθεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Δραστη-
ριότητας (Κ.Α.Δ.):
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

68.32.11.04 Υπηρεσίες διαχειριστή πολυκατοικίας 
ή κτιρίου

Άρθρο 2 
Μεταβατικές διατάξεις

Για τις περιπτώσεις άτυπων ενώσεων συνιδιοκτητών 
κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτη-
σίας (ν. 3741/1929) και έχουν δηλωμένο στο Φορολογικό 
Μητρώο τον Κ.Α.Δ. 68.32.11.01 «Υπηρεσίες διαχείρισης 
κτιρίων πολυκατοικιών», η Φορολογική Διοίκηση θα 
προβεί με κεντρικές διαδικασίες σε αντικατάστασή του 
με τον νέο Κ.Α.Δ. που προστίθεται με την παρούσα από-
φαση.

Οι άτυπες ενώσεις συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν. 3741/1929) 
και έχουν δηλωμένο στο Φορολογικό Μητρώο διαφο-
ρετικό Κ.Α.Δ. από τον 68.32.11.01 «Υπηρεσίες διαχείρι-
σης κτιρίων πολυκατοικιών», έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής 
και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου» αίτημα μεταβολής 
του Κ.Α.Δ. που χρησιμοποιούν, καταχωρώντας τον νέο 
Κ.Α.Δ. που προστίθεται με την παρούσα απόφαση. Για 
λόγους χρηστής διοίκησης, στις περιπτώσεις εκπρόθε-
σμης υποβολής της εν λόγω δήλωσης μεταβολής, δεν θα 
επιβάλλεται πρόστιμο για αιτήματα που υποβάλλονται 
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 5 Αυγούστου 2022 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 6052/Β2- 551 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κα-

τανομή των δαπανών διενέργειας των ερευνών 

Ζωικού Κεφαλαίου έτους αναφοράς 2022, έγκρι-

ση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και 

καθορισμός 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) και ειδικότερα 
της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14,

β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (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» (Α’ 94), παρ. Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαρ. Δ.9 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας»,

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

στ. της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, 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),

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 22957 ΕΞ 2021/25.02.2021 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της 
θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και 149).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευ-
ρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμό 2015/759.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1165/2008 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας.

5. Την υπό στοιχεία 3458/Α1-2845/05.05.2022 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
με θέμα: «Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών/
ανάθεσης έργου σε εννιακόσιους πενήντα (950) Ιδιώ-
τες Συνεργάτες (ΙΣ) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ)» (Β’ 2269).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους πενήντα 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και 
πενήντα τεσσάρων λεπτών (53.872,54 €), συμπεριλαμ-
βανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύψει, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογι-
σμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0429) για το οικονομικό 
έτος 2022.

7. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης έχει εγκρι-
θεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0429 η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2022, υπό στοι-
χεία 460/Α2-327/27.1.2022 (ΑΔΑ: 61ΙΔ6ΣΙ-03Φ) με α/α 
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78, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου είκοσι πέντε 
χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών 
(1.025.912,50 €), εκ των οποίων για τη διενέργεια των 
ερευνών ζωικού κεφαλαίου από τον Μάιο μέχρι και το 
Δεκέμβριο 2022, έχει προϋπολογιστεί ποσό πενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €).

8. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των 
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό να 
καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να μετα-
κινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, 
χωρίς αμοιβή για τα ερωτηματολόγια, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των ετήσιων στατιστικών ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου 
έτους 2022, κατά τη διάρκεια του έτους 2022.

β. Αναθέτουμε στo Τμήμα Γεωργικών Εισροών-Εκρο-
ών και Δεικτών, της Διεύθυνσης Στατιστικών Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος της ΕΛ.ΣΤΑΤ, 
τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών.

2. Σκοπός των ερευνών είναι η συλλογή λεπτομερών 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη ζωική παραγωγή 
για την εκτίμηση της εξέλιξης της παραγωγής της Χώρας.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό 
και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής του Κράτους 
και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε, στο 
πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών κτηνοτρο-
φικών προϊόντων.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία αυτά καλύπτουν και άλλες 
εθνικές ανάγκες κατάρτισης προγραμμάτων ανάπτυξης 
του γεωργικού τομέα, καθώς και διάφορες διεθνείς υπο-
χρεώσεις της Χώρας.

Οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται σε όλα τα Κράτη-
Μέλη της Ε.Ε., με κοινές μεθόδους και πρότυπα, όπως 
αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. 
(παρ. 4 του σκεπτικού της παρούσας απόφασης).

3. Κατά τη διενέργεια των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, 
θα συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με το εκτρεφόμενο ζωι-
κό κεφάλαιο και συγκεκριμένα τον πληθυσμό βοοειδών, 
χοίρων, προβάτων, αιγών, τον αριθμό σφαγών και την 
αντίστοιχη παραγωγή κρέατος, γάλακτος και γαλακτο-
κομικών προϊόντων.

4. Οι έρευνες είναι δειγματοληπτικές. Η μέθοδος δειγ-
ματοληψίας που θα εφαρμοστεί είναι η μονοσταδιακή 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Οι έρευνες καλύ-
πτουν το σύνολο της Χώρας και τα αποτελέσματα αυτών 
εξάγονται σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2).

Τα κριτήρια στρωμάτωσης είναι η γεωγραφική διαί-
ρεση κατά Περιφέρεια (NUTS 2) και το μέγεθος της εκ-
μετάλλευσης, το οποίο καθορίζεται, ανά είδος έρευνας, 
από τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων.

Τα στοιχεία για τον καθορισμό του μεγέθους των εκ-
μεταλλεύσεων προέρχονται από το Μητρώο Γεωργικών 
και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΕΛΣΤΑΤ, με την 
πιο πρόσφατη ενημέρωσή του.

Ερευνώμενη μονάδα είναι η κτηνοτροφική εκμετάλ-
λευση.

5. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες των ερευνών, η 
διενέργειά τους και η επεξεργασία των στοιχείων τους, 
καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, θα 
πραγματοποιηθούν εντός των ετών 2022 και 2023.

Περίοδος αναφοράς των στοιχείων για τις έρευνες ζω-
ικού κεφαλαίου είναι η 1η Νοεμβρίου 2022.

6. Για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την προπαρα-
σκευή και τη διενέργεια των ερευνών, την επεξεργασία 
των στοιχείων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων 
τους θα χρησιμοποιηθούν, υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και 
Ιδιώτες Συνεργάτες.

Συγκεκριμένα:
α. Για την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την προετοι-

μασία των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν υπάλληλοι της 
Κ.Υ και των Π.Υ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ.

β. Για τη διενέργεια των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι θα έχουν τη δυνα-

τότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας.
• Μέχρι 300 Ιδιώτες Συνεργάτες.
γ. Για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των 

ερευνών (έλεγχοι, κωδικογράφηση, εισαγωγή δεδομέ-
νων και μηχανογραφικοί έλεγχοι) θα χρησιμοποιηθούν 
υπάλληλοι της Κ.Υ. και των Π.Υ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ.

δ. Για τους ποιοτικούς ελέγχους, την παραγωγή και 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως υπάλληλοι της Κ.Υ. της ΕΛΣΤΑΤ.

7. Οι Ιδιώτες Συνεργάτες, που θα χρησιμοποιηθούν για 
τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των ερωτηματολογίων, 
θα επιλεγούν από το Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Μα-
ΐου - Δεκεμβρίου 2022 που έχει καταρτιστεί και τηρείται 
στην ΕΛΣΤΑΤ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

8. Καθορίζουμε την αμοιβή των ιδιωτών - συνεργατών 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει) που 
θα απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτούμενων 
στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά συμπληρωμένο ερω-
τηματολόγιο, ως εξής:

 Οικονομικό έτος 2022

Έρευνες Ζωικού 
Κεφαλαίου

Αμοιβή τιμής/ 
ερωτηματολογίου 

σε ευρώ
(1)

Πλήθος τιμών/ 
ερωτηματολογίων

(2)

Συνολική δαπάνη 
σε ευρώ

(3)=(1)*(2)=(4)+(5)

Δαπάνη περιόδου 
01/01/2022-
30/04/2022
σε ευρώ (4)

Δαπάνη περιόδου 
01/05/2022-
31/12/2022
σε ευρώ (5)

α) Βοοειδών, Αιγών 
και Προβάτων 8,91 5.360 47.757,60 0,00 47.757,60

β) Χοίρων 7,54 811 6.114,94 0,00 6.114,94

Σύνολο 53.872,54 0,00 53.872,54
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9. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα τρείς χι-
λιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα τέσ-
σερα λεπτά (53.872,54 €), για το έτος 2022 και θα βαρύ-
νει τον ΚΑΕ 0429.

10. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με από-
φαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042651008220004*
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