
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 8988/Α1-7935 

Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1.300 Ιδιώτες Συ-
νεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ελληνικό Στατιστικό 

Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως ισχύει, 
και ειδικότερα τις περ. ζ,ιβ της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
της παρ. 4 του άρθρου 23,

β. του π.δ.  226/2000 (ΦΕΚ  195/τ.Α΄/08-09-2010) 
«Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ» και του π.δ.  88/2018 
(ΦΕΚ 160/τ.Α΄/2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών Υφυπουργών»,

γ. της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 
2168/Β’/2015),

δ. των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουργί-
ας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-08-2012),

ε. των άρθρων 36, 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο 
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφα-
λιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει,

στ. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/
22-12-2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-
σονται από την ποινή λόγω ψυχικής και διανοητικής 
διαταραχής και άλλες διατάξεις»,

ζ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει,
η. του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα,
θ. των άρθρων 20 (περ. ιβ), 25,66,67,67 και 91 του ν. 

4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ι) του άρθρου 90 παρ. 2 του πδ 63/2005

2. την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 

αριθμ. ΥΠΟΙΚ-0001538 ΕΞ 2016 «Διορισμός του Προ-

έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» 

(ΦΕΚ 95/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2016),

3. την αριθμ. 26224/14-09-2018 βεβαίωση του Ανωτά-

του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, από την οποία 

προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη σύμβαση δεν υποκρύ-

πτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,

4. το αριθμ. 2/67080/ΔΠΓΚ/09-10-2018 έγγραφο του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε απάντηση του 

«Αιτήματος για την έγκριση πλήρωσης για την απασχό-

ληση με Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών/

Ανάθεσης Έργου έως 1.300 Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ), 

στην Ελληνική Στατιστική Αρχή»,

5. την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./299/32560/01-11-2018 

απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-

βουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει,

5α. Το γεγονός ότι το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται 

στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και δεν μποιρεί να εκτελεστεί από υπαλ-

λήλους της, ιδίως λόγω των περιορισμένων πόρων της 

Αρχής σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και του πλήθους 

των μετακινήεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

του προς ανάθεση έργου. Επιπλέων η αιτούμενη ειδι-

κότητα δεν προβλέπεται στον οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

(π.δ. 226/2000), ενώ οι υπάλληλοί της απασχολούνται 

αποκλειστικά με την πρετοιμασία διεξαγωγής των στα-

τιστικών στοιχείων που συγκεντρώνονται από τις διε-

νεργούμενες στατιστικές έρευνες,

6. τις με αριθμ. πρωτ. 9689/Α2-6354/05-12-2018 (ΑΔΑ 

ΩΣΩ56ΣΙ-ΡΓΔ) και 9688/Α2-6353/05-12-2018 (ΑΔΑ 

6Η616ΣΙ-Γ97) προεγκρίσεις δέσμευσης πίστωσης οικ. 

έτους 2019,

7. το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 

προκαλείται δαπάνη του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

ύψους μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν μίας χιλιά-

δων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ (4.101.953,00 €) 

που θα αντιμετωπισθεί από εγγεγραμμένες σχετικές πι-

στώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2019 

στον ΚΑΕ 0429α «Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων 

που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» και ύψους μέχρι διακο-

σίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε 

ευρώ (247.335 €) στον ΚΑΕ 9916 «Συμβόλαια Χρηματο-

δότησης με Eurostat», αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ι. Καθορίζουμε τον αριθμό των Ιδιωτών Συνεργατών 
(ΙΣ) σε χίλιους τριακόσιους (1.300), στους οποίους η 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 12 του ν. 3832/2010.

Οι παραπάνω χίλιοι τριακόσιοι (1.300) Ιδιώτες Συνερ-
γάτες που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα είναι 
φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχι-
στον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 
18 έως 67 ετών.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν για 
την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγού-
στου 2019 για τη συλλογή δεδομένων των κάτωθι ερευνών:

Α. Πίνακας Ερευνών κατά σειρά κατάταξης και περιοδικότητα νια την επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών στα Νοικοκυριά

α/α Ονομασία Έρευνας Περιοδικότητα

1 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Τριμηνιαία - Διεξάγεται μηνιαίως

2 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (AD HOC ενότητα)
Ad hoc - Διεξάγεται μηνιαίως 

(το δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους)

3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) Ετήσια - Διεξάγεται μηνιαίως

4 Κατάρτιση Καταλόγων Έρευνας Εργατικού Δυναμικού Ετήσια - Διεξάγεται μηνιαίως

5 Έρευνα Ενοικίων Κατοικιών Μηνιαία

6
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών (EU-SILC)
Ετήσια - Διεξάγεται μηνιαίως

7
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών (EU-SILC)_Σχέδιο δράσης
Ετήσια - Διεξάγεται μηνιαίως

8α
Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών 

(Έρευνα Διακοπών) 2018
Ετήσια (πρώτο τρίμηνο του 2019)

α/α Ονομασία Έρευνας Περιοδικότητα

8β
Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών 

(Έρευνα Διακοπών) 2019
Τριμηνιαία (από Μάιο 2019)

9
Κατάρτιση Καταλόγων Έρευνας Οικογενειακών 

Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
Ετήσια - Διεξάγεται μηνιαίως

10
Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας (ICT)

Ετήσια - Διεξάγεται μηνιαίως 

(Διεξάγεται σε χρονικό διάστημα τριών 

μηνών: τον 4ο, 5ο και 6ο μήνα του έτους)

11 Κατάρτιση Καταλόγων Έρευνας Υγείας (HIS)

Πενταετής - Διεξάγεται μηνιαίως 

(Διεξάγεται σε χρονικό διάστημα τριών 

ή τεσσάρων μηνών: τον 9ο, 10ο και 11ο ή 

και 12ο μήνα του έτους)

Β. Πίνακας Ερευνών κατά περιοδικότητα για την επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών στις Επιχειρήσεις

α/α Ονομασία Έρευνας Περιοδικότητα

1 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Μηνιαία

2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Μηνιαία

3 Δείκτης Απασχολούμενων στο Λιανικό Εμπόριο Τριμηνιαία

4 Δείκτες Τιμών Εισροών - Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μηνιαία

5 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Μηνιαία

6 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Μηνιαία

7 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Τριμηνιαία

8

Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, 

Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, στις επιχειρήσεις, 

έτους αναφοράς 2019

Ετήσια

9
Έρευνα Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας στις 

Επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες (LCI, STS και JVS)
Τριμηνιαία
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10 Έρευνα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τριμηνιαία 

(Φεβρουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος 2019)

11
Έρευνα κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής 

(ενοικιαζόμενα δωμάτια)
Τριμηνιαία

12 Έρευνες Ισοτιμιών των Αγοραστικών Δυνάμεων Εξαμηνιαία

13 Έρευνα Διάρθρωσης και κατανομής των αμοιβών, έτους 2018 Ετήσια, με περιοδικότητα κάθε 4 χρόνια

14 Καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ετήσια

15
Ετήσια Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών 

Προϊόντων (PRODCOM)
Ετήσια

16 Πιλοτική έρευνα Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας 2020 Πιλοτική

17 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Χοίρων Ετήσια

18 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Βοοειδών Ετήσια

19 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Αιγών Ετήσια

20 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Προβάτων Ετήσια

21 Ετήσια Γεωργική Έρευνα Ετήσια

II. Το έργο που θα ανατεθεί στους Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) θα περιλαμβάνει τα εξής:
Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΙΣ 

περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με 
ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές 
μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, 
οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να 
μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

III. Η ειδικότητα των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών είναι αυτή του ερευνητή (συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
στατιστικών ερευνών).

IV. Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ), χωρίς συγκε-
κριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη 
την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

V. Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών, από 1 Ιανουαρίου 
έως 31 Αυγούστου 2019.

VI. Το συνολικό ποσό της αμοιβής των χιλίων τριακοσίων (1.300) Ιδιωτών Συνεργατών θα ανέλθει στο ποσό των 
τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (4.349.288,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΚΑΕ 
0429α «Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», ΚΑΕ 9916 «Συμβόλαια χρηματοδό-
τησης με Eurostat»), για τα οικονομικό έτος 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02058853112180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 

προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 

είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 

δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


