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Γράφημα 1. Συγκριτικά στοιχεία βασικών οικονομικών μεγεθών αλλοδαπών  συνδεόμενων  
επιχειρήσεων  και επιχειρήσεων  που ελέγχονται  από  την  Ελλάδα, 2015 

Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Ελλάδα 
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Πίνακας 1. Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων1 που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, 2015 

Χαρακτηριστικά 

Σύνολο επιχειρήσεων που 
εδρεύουν στην Ελλάδα και 
δραστηριοποιούνται στους 

κλάδους Β έως Ν και Σ95 
(εκτός κλάδου Κ) κατά την 
ταξινόμηση NACE Αναθ. 2 

εκ των οποίων Ποσοστό των 
επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στην Ελλάδα και 
ελέγχονται από την 

Αλλοδαπή στο σύνολο των 
επιχειρήσεων της Ελλάδας 

% 

Ποσοστό των 
επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στην Ελλάδα και 
ελέγχονται από την 

Ελλάδα στο σύνολο των 
επιχειρήσεων της Ελλάδας 

% 

Επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στην Ελλάδα και 
ελέγχονται από θεσμικές 
μονάδες που εδρεύουν 

στην Ελλάδα 

Επιχειρήσεις που 
εδρεύουν στην Ελλάδα και 
ελέγχονται από θεσμικές 
μονάδες που εδρεύουν 

στην Αλλοδαπή 

 
(1) (2) (3) (3)/(1)% (2)/(1)% 

σε μονάδες 

Αριθμός επιχειρήσεων 789.975 787.538 2.437 0,3 99,7 

Αριθμός απασχολούμενων 
ατόμων 

2.162.572 2.038.876 123.696 5,7 94,3 

σε χιλιάδες ευρώ 

Κύκλος εργασιών 236.153.381 204.409.472 31.743.909 13,4 86,6 

Αξία παραγωγής 139.422.658 122.001.197 17.421.461 12,5 87,5 

Προστιθέμενη αξία σε 
τιμές κόστους 
συντελεστών παραγωγής 

47.103.709 40.645.648 6.458.061 13,7 86,3 

Συνολικές αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών 

193.074.530 166.893.447 26.181.083 13,6 86,4 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών που 
αγοράζονται με σκοπό τη 
μεταπώληση στην 
κατάσταση που 
παρελήφθησαν 

99.189.782 83.751.397 15.438.385 15,6 84,4 

Δαπάνες προσωπικού 26.612.474 22.581.330 4.031.144 15,1 84,9 

Ακαθάριστες επενδύσεις 
σε υλικά αγαθά 

9.219.847 8.141.869 1.077.978 11,7 88,3 

                                                           
1
 Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθ. 2, στους κλάδους Β, Γ, Δ, 

Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95. 
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Από τις 2.437 συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, κατά το έτος 2015, οι 

2.011 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (82,5%) και 426 επιχειρήσεις ελέγχονταν από 

θεσμικές μονάδες, οι οποίες εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (17,5%), (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2. Συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, με διάκριση της τελικής ελέγχουσας θεσμικής 
μονάδας στις χώρες εντός ΕΕ και εκτός ΕΕ, 20152 

Χαρακτηριστικά 

Επιχειρήσεις που εδρεύουν 
στην Ελλάδα και ελέγχονται 
από θεσμικές μονάδες που 
εδρεύουν στην Αλλοδαπή  

εκ των οποίων: 

(2)/(1) 
% 

(3)/(1) 
% 

Επιχειρήσεις που εδρεύουν 
στην Ελλάδα και ελέγχονται 
από θεσμικές μονάδες που 
εδρεύουν σε χώρες εντός ΕΕ 

 Επιχειρήσεις που εδρεύουν 
στην Ελλάδα και ελέγχονται 
από θεσμικές μονάδες που 

εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ 

(1) (2) (3) 

σε μονάδες 

Αριθμός επιχειρήσεων 2.437 2.011 426 82,5% 17,5% 

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων 123.696 101.230 22.466 81,8% 18,2% 

σε χιλιάδες ευρώ 

Κύκλος εργασιών 31.743.909 25.535.230 6.208.679 80,4% 19,6% 

Αξία παραγωγής 17.421.461 13.968.053 3.453.408 80,2% 19,8% 

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους 
συντελεστών παραγωγής 

6.458.061 5.165.046 1.293.015 80,0% 20,0% 

Συνολικές αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών 

26.181.083 20.910.776 5.270.307 79,9% 20,1% 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που 
αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση 
στην κατάσταση που παρελήφθησαν 

15.438.385 12.408.022 3.030.363 80,4% 19,6% 

Δαπάνες προσωπικού 4.031.144 3.124.854 906.290 77,5% 22,5% 

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά 
αγαθά 

1.077.978 887.891 190.087 82,4% 17,6% 

                                                           
2
 Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθ. 2, στους κλάδους Β, 

Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95. 
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Οι πέντε κυριότερες χώρες, στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος 

με ποσοστό 38,5% (938 επιχειρήσεις), η Ολλανδία με ποσοστό 7,3% (179 επιχειρήσεις), η Γερμανία με 

ποσοστό 7,2% (176 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 6,9% (167 επιχειρήσεις) και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ποσοστό 5,4% (131 επιχειρήσεις), (Γράφημα 2).  

  

 

 

  
  

  

  Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική 

θεσμική ελέγχουσα μονάδα με έδρα την Κύπρο, αποτελούν το 38,5% του συνόλου των συνδεόμενων 

αλλοδαπών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 2,5 δισ. ευρώ, ήτοι 7,8% του συνολικού κύκλου εργασιών 

των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 16.653 απασχολουμένους, ήτοι 13,5% των συνολικά 

απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις. 

Αντίθετα, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα με έδρα 

τη δεύτερη κατά σειρά ταξινόμησης χώρα, δηλαδή την Ολλανδία, αποτελούν το 7,3% του συνόλου των 

αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, με κύκλο εργασιών 4,8 δισ. ευρώ, ήτοι 15,2% του συνολικού 

κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 14.666 απασχολουμένους, ήτοι 11,9% 

των συνολικά απασχολούμενων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις (Πίνακας 3). 

Κύπρος 
38,5% 

Ολλανδία 
7,3% 

Γερμανία 
7,2% 

Ηνωμένο Βασίλειο 
6,9% 

Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

5,4% 

Λοιπές Χώρες 
34,7% 

 

Γράφημα 2. Γεωγραφική κατανομή των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, 
βάσει της  χώρας της τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας, 2015 
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Πίνακας 3. Βασικά οικονομικά στοιχεία αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων3 των πέντε κυριότερων χωρών, στις οποίες εδρεύει  
 η τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα, 2015 

Χώρα τελικής 
ελέγχουσας 

θεσμικής 
μονάδας 

 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 
(σε μονάδες )  

Κύκλος 
εργασιών  
(σε χιλ. € )  

Αξία 
παραγωγής 
(σε χιλ. € )  

Προστιθέμενη 
αξία σε τιμές 

κόστους 
συντελεστών 
παραγωγής  
(σε χιλ. € )  

Συνολικές 
αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών  

(σε χιλ. € )  

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών που 

αγοράζονται με σκοπό 
τη μεταπώληση στην 

κατάσταση που 
παρελήφθησαν  

(σε χιλ. € )  

Δαπάνες 
προσωπικού  

(σε χιλ. € )  

Ακαθάριστες 
επενδύσεις σε 
υλικά αγαθά  

(σε χιλ. € )  

Αριθμός 
απασχολούμενων 

ατόμων  
 

 (σε μονάδες )  

Κύπρος  938 2.470.501 1.760.757 616.955 1.906.721 748.258 396.036 166.103 16.653 

Ολλανδία 179 4.824.173 3.205.406 1.061.889 3.876.199 2.187.309 621.710 263.458 14.666 

Γερμανία 176 3.758.633 1.622.486 625.510 3.143.341 2.098.519 418.744 92.871 13.298 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

167 3.443.892 1.281.787 594.550 2.889.415 2.182.394 347.255 75.336 10.122 

Ηνωμένες 
Πολιτείες 
Αμερικής 

131 2.106.753 1.391.553 585.288 1.653.029 774.065 383.622 46.479 8.285 

Λοιπές Χώρες  846 15.139.957 8.159.472 2.973.869 12.712.378 7.447.840 1.863.777 433.731 60.672 

ΣΥΝΟΛΟ  2.437 31.743.909 17.421.461 6.458.061 26.181.083 15.438.385 4.031.144 1.077.978 123.696 

                                                           
3
 Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθ. 2, στους κλάδους Β, Γ, Δ, 

Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95. 
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Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.437 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους 

τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Ο 

τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 837 επιχειρήσεις, ήτοι 

34,3% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 313 επιχειρήσεις, ήτοι 12,8%, και στον κλάδο των επαγγελματικών 

επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 270 επιχειρήσεις, ήτοι 11,1% (Πίνακας 

4).  

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις το 

2015, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 18,2 δισ. ευρώ, ήτοι 57,3%. Ακολουθούν ο 

τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 6,7 δισ. ευρώ (21,1%) και 

2,3 δισ. ευρώ ( 7,3%), αντίστοιχα (Πίνακας 4). 

Ο τομέας του εμπορίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, 2,5 δισ. ευρώ, και 

ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 1,7 δισ. ευρώ, ήτοι 38,1% και 26,5% του συνόλου της 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, αντίστοιχα (Πίνακας 4). 

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 

52.865 απασχολούμενους, ήτοι 42,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές 

συνδεόμενες επιχειρήσεις, και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 24.276 άτομα, ήτοι 19,6% 

(Πίνακας 4). 

 

Το κόστος προσωπικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του εμπορίου ανήλθε στα 

1,7 δισ. ευρώ, ήτοι 42,5% των συνολικών δαπανών προσωπικού των αλλοδαπών συνδεόμενων 

επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην μεταποίηση δαπάνησαν 0,94 δισ. ευρώ, 

ποσοστό 23,2% (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την 

Αλλοδαπή, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2015 
 

Κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας, βάσει 

 ταξινόμησης NACE Αναθ.2  

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Κύκλος εργασιών 

Προστιθέμενη 
αξία σε τιμές 

κόστους 
συντελεστών 
παραγωγής 

Δαπάνες 
προσωπικού 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

ατόμων 

σε 
μονάδες 

% σε χιλ. € % σε χιλ. € % σε χιλ. € % 
σε 

μονάδες 
% 

Ορυχεία και λατομεία, 
Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και 

κλιματισμού, Παροχή 
νερού, Επεξεργασία 
λυμάτων, Διαχείριση 

αποβλήτων και 
Δραστηριότητες 

εξυγίανσης 

Β+Δ+Ε 167 6,9 628.250 2,0 199.691 3,1 86.788 2,2 1.935 1,6 

Μεταποιητικές 
βιομηχανίες 

Γ 209 8,6 6.683.291 21,1 1.712.498 26,5 936.737 23,2 24.276 19,6 

Κατασκευές ΣΤ 125 5,1 213.934 0,7 20.250 0,3 24.431 0,6 857 0,7 

Δραστηριότητες 
χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου, 
επισκευή 

μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

Ζ 837 34,3 18.175.532 57,3 2.463.747 38,1 1.714.471 42,5 52.865 42,7 

Μεταφορά και 
αποθήκευση 

H 106 4,3 1.292.730 4,1 374.925 5,8 151.249 3,8 4.086 3,3 

Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 

Θ 116 4,8 547.440 1,7 257.690 4,0 173.214 4,3 9.500 7,7 

Πληροφόρηση και 
επικοινωνία 

Ι 185 7,6 2.309.634 7,3 715.028 11,1 385.775 9,6 9.927 8,0 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 

Λ 313 12,8 210.736 0,7 35.238 0,5 37.036 0,9 1.654 1,3 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και 

τεχνικές 
δραστηριότητες 

M 270 11,1 807.254 2,5 365.866 5,7 309.315 7,7 7.115 5,8 

Διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

N 105 4,3 833.167 2,6 302.350 4,7 201.952 5,0 11.321 9,2 

Επισκευή 
ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και 
ειδών ατομικής ή 
οικιακής χρήσης 

Σ95 4 0,2 41.941 0,1 10.778 0,2 10.176 0,3 160 0,1 

Σύνολο 2.437 100,0 31.743.909 100,0 6.458.061 100,0 4.031.144 100,0 123.696 100,0 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Έρευνα 
Στατιστικών 

Διάρθρωσης των 
Συνδεόμενων 
Επιχειρήσεων 
που εδρεύουν 

στην Ελλάδα και 
ελέγχονται από 

την Αλλοδαπή 
 

Περίοδος 
αναφοράς 

 

Η Έρευνα των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που 
εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, αφορά στη συλλογή, 
κατάρτιση και δημοσιοποίηση στατιστικών, που περιλαμβάνουν στοιχεία κατά 
οικονομική δραστηριότητα και κατά επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, όπως 
αναφέρονται στα παραρτήματα I, II και III του Κανονισμού (ΕΚ) 716/2007, σύμφωνα 
με την έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας». Στόχος είναι η ανάλυση 
της διάρθρωσης και της δραστηριότητας των αλλοδαπών συνδεόμενων 
επιχειρήσεων και της συμβολής τους στο σύνολο της οικονομίας.  
 
 
Ημερολογιακό έτος 

Νομικό πλαίσιο  Κανονισμός (ΕΚ) 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
Κανονισμός (ΕΚ) 747/2008 και Κανονισμός (ΕΚ) 364/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

Σύστημα 

ταξινόμησης 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2. 
 

Κάλυψη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πληθυσμός 
αναφοράς 

 

Καλύπτονται οι κλάδοι που περιλαμβάνονται στους τομείς Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Λ, Μ, 
Ν και ο κλάδος Σ95, βάσει της ονοματολογίας δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2. 
Ειδικότερα: 
Τομέας Β : Ορυχεία και λατομεία, 
Τομέας Γ : Μεταποιητικές βιομηχανίες,  
Τομέας Δ : Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, 
Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίανσης, 
Τομέας ΣΤ: Κατασκευές, 
Τομέας Ζ: Δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, 
Τομέας Η : Μεταφορά και αποθήκευση, 
Τομέας Θ : Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης, 
Τομέας Ι : Πληροφόρηση και επικοινωνία, 
Τομέας Λ : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 
Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες , και  
Κλάδος Σ95: Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής η οικιακής 
χρήσης. 
 
Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του 
50% στο μετοχικό τους κεφάλαιο, από μετόχους που εδρεύουν στην Αλλοδαπή και 
καταγράφονται, βάσει της θεσμικής μονάδας, που βρίσκεται στην κορυφή της 
αλυσίδας ελέγχου μιας αλλοδαπής συνδεόμενης επιχείρησης, η οποία δεν ελέγχεται 
από άλλη θεσμική μονάδα.  
 

Βασικές 
μεταβλητές 

 
 
 
 

Οι βασικές μεταβλητές των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων 
που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή είναι ο αριθμός των 
επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών, η αξία παραγωγής, η προστιθέμενη αξία σε τιμές 
κόστους συντελεστών παραγωγής, οι συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οι 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται, με σκοπό τη μεταπώληση στην 
κατάσταση που παραλήφθηκαν, ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων, οι δαπάνες 
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Ορισμοί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προσωπικού και οι ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά. 
 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Ιουνίου 2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη 
δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ορίζει τα κάτωθι: 
- Στατιστικές εισαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις: 

στατιστικές που περιγράφουν τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων 
επιχειρήσεων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δηλούσας χώρας. 

- Αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση: μια επιχείρηση μόνιμος κάτοικος της 
δηλούσας χώρας, η οποία ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα μη μόνιμο κάτοικο 
της δηλούσας χώρας. 

- Έλεγχος: η ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής μιας επιχείρησης μέσω 
της επιλογής των κατάλληλων διευθυνόντων, κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, 
η επιχείρηση Α θεωρείται ότι ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα Β, όταν η Β 
ελέγχει - άμεσα ή έμμεσα - περισσότερες από τις μισές ψήφους των μετόχων ή 
περισσότερες από τις μισές μετοχές. 

- Έλεγχος από την αλλοδαπή : η ελέγχουσα θεσμική μονάδα είναι μόνιμος 
κάτοικος διαφορετικής χώρας από αυτήν της οποίας είναι μόνιμος κάτοικος η 
θεσμική μονάδα την οποία ελέγχει 

- Τελική θεσμική μονάδα που ελέγχει αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση: η 
θεσμική μονάδα που βρίσκεται στην κορυφή της αλυσίδας ελέγχου μιας 
αλλοδαπής συνδεόμενης επιχείρησης, η οποία δεν ελέγχεται από άλλη θεσμική 
μονάδα. 

 
Οι ορισμοί των μεταβλητών της έρευνας περιγράφονται στον Εφαρμοστικό 
Κανονισμό (ΕΚ) 250/2009 της 11ης Μαρτίου 2009 για την εφαρμογή και τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
- Κύκλος εργασιών: περιλαμβάνει τα σύνολα που τιμολογούνται από την 

επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και αντιστοιχεί στις 
πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών προς τρίτους. 

- Αξία παραγωγής: μετρά την ποσότητα που έχει πράγματι παράγει η επιχείρηση 
βάσει των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών των αποθεμάτων 
και της μεταπώλησης των αγαθών και υπηρεσιών. 

- Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής: αντιστοιχεί στα 
ακαθάριστα έσοδα από δραστηριότητες λειτουργίας μετά τη διόρθωση 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιδοτήσεις λειτουργίας και οι έμμεσοι 
φόροι. 

- Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών: περιλαμβάνουν την αξία όλων των 
αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 
με σκοπό την μεταπώλησή τους ή την κατανάλωσή τους στη διαδικασία 
παραγωγής, εκτός από τα κεφαλαιουχικά αγαθά των οποίων η κατανάλωση 
καταγράφεται ως κατανάλωση παγίου κεφαλαίου. 

- Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση 
στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν: οι αγορές για μεταπώληση είναι οι 
αγορές αγαθών με σκοπό την μεταπώλησή τους σε τρίτους, χωρίς περαιτέρω 
επεξεργασία. 

- Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά: είναι οι επενδύσεις στη διάρκεια της 
χρήσης σε όλα τα υλικά αγαθά. Περιλαμβάνονται τα νέα και υφιστάμενα υλικά 
κεφαλαιουχικά αγαθά, ανεξάρτητα αν αγοράζονται από τρίτους, που έχουν 
αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, παράγονται για ίδια χρήση με 
ωφέλιμο βίο μεγαλύτερο του ενός έτους. 

- Αριθμός απασχολουμένων ατόμων: είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που 
εργάζονται στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων 
ιδιοκτητών, των συνεταίρων και των μελών της οικογένειας που εργάζονται 
αμισθί, καθώς και των ατόμων που εργάζονται εκτός της επιχείρησης, αλλά 
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ανήκουν σε αυτήν και αμείβονται από αυτήν.  
 

Συγκρισιμότητα 
 
 
 
 

Λόγω της αλλαγής της μεθόδου κατάρτισης των Στατιστικών Διάρθρωσης των 
Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την 
Αλλοδαπή, για το έτος 2015, τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στην 
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για τα προηγούμενα έτη δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά του 
έτους 2015. 

 
Μεθοδολογία 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κώδικας Ορθής 
Πρακτικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραπομπές 

 
Κύρια πηγή για τα οικονομικά δεδομένα των Στατιστικών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων 
με την Αλλοδαπή είναι οι Έρευνες Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων στους 
αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
Για την κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων, έτους 2015, 
χρησιμοποιήθηκαν, για πρώτη φορά, διοικητικά φορολογικά στοιχεία, με κύρια πηγή 
το φορολογικό έντυπο Ε3, το οποίο παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες για τα 
οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων. Τα φορολογικά στοιχεία καλύπτουν μέρος των 
στατιστικών μεταβλητών που απαιτείται, βάσει του σχετικού Κανονισμού, να 
εκτιμηθούν για τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων. 
Για την εκτίμηση των υπόλοιπων μεταβλητών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στις 
μεγάλες επιχειρήσεις κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες 
διαμορφώνουν την οικονομία των κλάδων αυτών, προκειμένου, βάσει των 
συλλεχθέντων στοιχείων, να εκτιμηθούν τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο του 
πληθυσμού των επιχειρήσεων. 
Στα αποτελέσματα της Έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων 
Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, 
περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία κατά επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, 
σύμφωνα με την έννοια «τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα». 
 Τα δεδομένα που αφορούν στη  χώρα του τελικού ελέγχου προκύπτουν από το 
Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, έτους 2015, και από συμπληρωματική έρευνα 
στις επιχειρήσεις.  
 

 Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές διέπεται από 15 αρχές 
που καλύπτουν το θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες παραγωγής στατιστικών και το 
στατιστικό προϊόν. Ένα σύνολο δεικτών ορθής πρακτικής για κάθε μία από τις αρχές 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της εφαρμογής του Κώδικα. Τα κριτήρια 
ποιότητας για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Στατιστικό 
Νόμο. Οι Στατιστικές Αρχές που περιλαμβάνουν την Επιτροπή (Eurostat), τις Εθνικές 
Στατιστικές Υπηρεσίες και άλλες Εθνικές Αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάχυση των Ευρωπαϊκών Στατιστικών από κοινού 
με τις κυβερνήσεις, τα υπουργεία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεσμεύονται να 
τηρούν τον Κώδικα. Οι αρχές που διέπουν τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής, σε 
συνδυασμό με τις γενικές αρχές διαχείρισης ποιότητας, αποτελούν ένα κοινό πλαίσιο 
ποιότητας στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, διατίθενται στον 
σύνδεσμο «Κώδικας Ορθής Πρακτικής».  

  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Συνδεομένων 
Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή 
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/ind, στον σύνδεσμο: «Επιχειρήσεις με ξένο 
μέτοχο». 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/ind

