
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση κοινής υπουργικής απόφασης κα-
θορισμού του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών 
στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊ-
κό έτος 2022-2023, ύστερα από συμμετοχή τους 
στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 
2021-2022.

2 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της 
απογραφής πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργα-
τικού δυναμικού) και έγκριση χρησιμοποίησης 
στατιστικών οργάνων για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 2421.1/52346/2022 (1)
Συμπλήρωση κοινής υπουργικής απόφασης κα-

θορισμού του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 

Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2022-2023, ύστερα από συμμετοχή τους 

στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 

2021-2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 «Εισα-

γωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

β) της υπ’ αρ. 2421.1/6403/2022/01-02-2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 
Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, 
ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετά-
σεις του σχολικού έτους 2021-2022» (Β’ 459),

γ) της υπ’ αρ. 2421.1/6425/22/01-02-2022 απόφασης 
του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού 
για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων» (ΑΔΑ: 60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ).

2. Το υπό στοιχεία Φ.251/89143/Α5/19-07-2022 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Γνωστοποίηση ποσοστού της παρ 5 του άρθρου 54 
του ν. 4777/2021 (Α’ 25)».

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

Άρθρο ΜΟΝΟ
Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.  5 του 

άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και σύμφωνα με 
το υπό στοιχεία Φ.251/89143/Α5/19-07-2022 έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Γνωστοποίηση ποσοστού της παρ 5 του άρθρου 54 
του ν.4777/2021 (Α’ 25)», συμπληρώνουμε την υπ’ αρ.  
2421.1/6403/2022/01-02-2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός 
του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ύστερα από συμ-
μετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού 
έτους 2021-2022» (Β’ 459), κατά το μέρος και μόνο που 
αφορά στην κατανομή του 4% των θέσεων που απο-
δίδονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στους 
υποψηφίους των ΓΕΛ του σχολικού έτους 2019-2020, 
μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, 
οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό 
έτος 2019-2020 ή β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, 
την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυσαν το 
σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι το έτος 2022 υπέ-
βαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέτα-
ση. Συγκεκριμένα, ποσοστό 12,88% των θέσεων αυτών, 
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αποδίδεται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους, τις 
προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που 
ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) 
και οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι ποσοστό 87,12%, αποδί-
δονται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 
(Νέο Σύστημα). Ως εκ τούτου:

α. Η μία (1) θέση των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, με τε-
λευταίο έτος εξέτασης στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, θα 
καλυφθεί από υποψήφιο/α που εξετάσθηκε στα μαθή-
ματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό 
επίπεδο το 2020 και συμμετείχε στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το 
σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα), χωρίς να λάβει 
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος.

Για τους υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθή-
ματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνι-
κό επίπεδο το 2020 και συμμετείχαν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την εξε-
ταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό 
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα), χωρίς να λαμβάνουν 
μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος, 
δεν προκύπτει θέση.

β. Οι τέσσερις (4) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, με τε-
λευταίο έτος εξέτασης στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, κα-
τανέμονται ως ακολούθως:

(i) Τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/
ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, οι 
οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 
2019-2020 (Νέο Σύστημα) και δεν λαμβάνουν μέρος στις 
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος.

(ii) Μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιο/α που 
εξετάσθηκε στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, ο/η οποίος/α 
συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδι-
κασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό 
Σύστημα) και δεν λαμβάνει μέρος στις αντίστοιχες εξε-
τάσεις κατά το τρέχον έτος. 

Για τον αριθμητικό υπολογισμό των ανωτέρω θέσεων 
εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 
της υπ’ αρ. 2421.1/6403/2022/01-02-2022 κοινής από-
φασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις 
Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων 
Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετά-
σεις του σχολικού έτους 2021-2022» (Β’ 459).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Ναυτιλίας και 
Θρησκευμάτων  Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ     

Ι

 Αριθμ. 5279/Β5-69 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της 

απογραφής πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργα-

τικού δυναμικού) και έγκριση χρησιμοποίησης 

στατιστικών οργάνων για το έτος 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ 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 ιδίως της περ. 
ζ της παρ. 1 του άρθρου 14,

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

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι-
ατάκτες» (Α’ 145),

δ) της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (Β’ 2390),

ε) την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και 149),

στ) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ζ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύ-
στασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής,

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

2. Την υπό στοιχεία 6792/Γ-81/11-4-1997 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ανάθεση, έγκριση διενέργειας ειδικών 
στατιστικών εργασιών στον τομέα των θαλάσσιων με-
ταφορών επιβατών, εμπορευμάτων και τροχοφόρων» 
(Β’ 333) και ειδικότερα την παράγραφο Δ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προ-
ϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ των οικονομικών ετών 2022 
και 2023, αποφασίζουμε:
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1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
της απογραφής ναυτεργατικού δυναμικού (πλοίων και 
πληρωμάτων) της 20ης Σεπτεμβρίου 2022, συναρμο-
διότητας του Τμήματος Στατιστικών Μεταφορών της 
Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ και της 
Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ/1ο) του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών 
της Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ και 
στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τη διενέργεια της 
απογραφής του ναυτεργατικού δυναμικού της Χώρας.

2. Σκοπός της απογραφής αυτής, η οποία διενεργείται 
ανά διετία, είναι η μέτρηση του ναυτεργατικού δυναμικού 
όλων των πλοίων με ελληνική σημαία και των ελληνόκτη-
των πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς 
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας 100 ΚΟΧ και 
άνω και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, τα οποία 
αναφέρονται σε γενικά στοιχεία ταυτότητας των πλοίων, 
καθώς και σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ναυτικών.

Για τον καθορισμό των μονάδων που θα απογραφούν 
χρησιμοποιείται ως βάση το Μητρώο των ελληνικών 
εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω που τηρείται στην 
ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και το Μητρώο που διαθέτει το Ναυτικό 
Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

3. Ερευνώμενη μονάδα είναι το εμπορικό πλοίο και το 
πλήρωμά του. Στην απογραφή εμπίπτουν:

α. Όλα τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτη-
τα πλοία με ξένη σημαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς 
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας 100 ΚΟΧ και 
άνω, και

β. Τα πληρώματά τους, Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί.
4. Ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων της απογρα-

φής είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2022.
5. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων της απογραφής 

θα χρησιμοποιηθεί το «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ», το οποίο θα συμπληρωθεί 
κατά περίπτωση από τους πλοιάρχους των πλοίων, τις Λιμε-
νικές Αρχές εσωτερικού και τις παράλιες Προξενικές Αρχές.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή και παρέχεται η δυνατότητα υπο-
βολής του σε μία από τις δύο μορφές.

Τα έντυπα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν και θα 
αποσταλούν στο Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών της 
Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών, της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, κάτω από την κατηγορία 
«Προϊόντα και Υπηρεσίες», υποκατηγορία «Συλλογή 
στοιχείων» και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://
www.statistics.gr/el/data-collection και αφού συμπλη-
ρωθούν, θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
shipscensus2022@statistics.gr.

6. Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και 
την αποστολή τους στην ΕΛΣΤΑΤ, το Τμήμα Στατιστικών 
Μεταφορών της Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών, θα 
διενεργήσει τις ακόλουθες εργασίες:

- λογικούς ελέγχους, ελέγχους πληρότητας των ερω-
τηματολογίων και κωδικογράφηση,

- μηχανογραφική επεξεργασία (εισαγωγή δεδομένων, 
όπου απαιτείται, και μηχανογραφικούς ελέγχους),

- ποιοτικούς ελέγχους και
- κατάρτιση Δελτίου Τύπου και πινάκων
7. Οι επί μέρους εργασίες για τη διενέργεια της απο-

γραφής, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι 20-12-2023 θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονο-
διάγραμμα:

α. Η αποστολή των ερωτηματολογίων στις Λιμενικές 
Αρχές εσωτερικού, στις παράλιες Προξενικές Αρχές, στις 
εφοπλιστικές ενώσεις, στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και 
στους λοιπούς εμπλεκόμενους και υπόχρεους φορείς θα 
ολοκληρωθεί έως τις 05-08-2022.

β. Η απογραφή θα διενεργηθεί την 20η Σεπτεμβρίου 
2022, ημέρα αναφοράς των στοιχείων.

γ. Η αποστολή των συμπληρωμένων ερωτηματολογί-
ων από τους υπόχρεους φορείς στην ΕΛΣΤΑΤ (πλοίαρχοι 
πλοίων, Λιμενικές Αρχές εσωτερικού, παράλιες Προξενι-
κές Αρχές) θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά την ημερο-
μηνία αναφοράς της απογραφής, ήτοι έως 20-10-2022.

δ. Ο έλεγχος και η κωδικογράφηση των ερωτηματολο-
γίων θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιουλίου 2023. 

ε. Η μηχανογραφική επεξεργασία και η πινακοποίηση 
των στοιχείων της απογραφής θα ολοκληρωθούν έως 
τις 13-12-2023 και τα στοιχεία θα δημοσιευθούν έως τις 
20-12-2023.

8. Για τον έλεγχο των σχετικών ερωτηματολογίων της 
απογραφής, τη μηχανογραφική επεξεργασία και την πι-
νακοποίηση των στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν μόνιμοι 
υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι θα εργασθούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

9. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας 
(ΔΝΕΡ/1ο), σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει την 
ευθύνη για τα ακόλουθα:

α. Τη διάθεση των επίσημων και απόλυτα ενημερωμέ-
νων καταλόγων με πρόσφατα στοιχεία:

- των πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, από το Τμήμα Μη-
τρώων Πλοίων της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας 
(ΔΠΝ),

- των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, δυνάμει του άρ-
θρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77), γραφείων αλλοδαπών 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των αντίστοιχων ημεδα-
πών, από το Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών της ΔΠΝ.

β. Την εξασφάλιση της ανταπόκρισης όλων των εμπλε-
κόμενων και υπόχρεων φορέων, προκειμένου να συ-
μπληρώνονται με πληρότητα τα ερωτηματολόγια και να 
επιστρέφονται στο Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών της 
Διεύθυνσης Τομεακών Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ, εντός 
των προβλεπομένων προθεσμιών.

γ. Την ενημέρωση, με υπόμνηση, των υπόχρεων που 
δεν έχουν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στη συμπλήρωση 
και επιστροφή των ερωτηματολογίων.

10. Με την ανταπόκριση των υπευθύνων όλων των 
πλοίων στην εν λόγω απογραφή, θα ενημερωθεί το Μη-
τρώο των ελληνικών εμπορικών πλοίων, χωρητικότητας 
100 ΚΟΧ και άνω, που τηρείται στην ΕΛΣΤΑΤ. Τα αποτε-
λέσματα της απογραφής πλοίων θα ανακοινωθούν με 
σχετικό Δελτίο Τύπου και αναλυτικά στοιχεία θα αναρ-
τηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039412507220004*
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