
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 652/Α1-380 
Σύμβαση μίσθωσης έργου με χίλιους σαράντα 

(1040) Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) στην Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

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), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα των περ. ζ, ιβ της παρ. 1 
του άρθρου 14 και της παρ. 4 του άρθρου 23 και της 
παρ. 1 του άρθρου 10,

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

γ. τoυ π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

δ. της 70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),

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

στ. 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» (Α΄ 85), όπως ισχύει,

ζ. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας 
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής 
και διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 201),

η. της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως 
ισχύει,

θ. του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα,
ι. των άρθρων 20 (περ. ιβ), του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 
του ν. 4337/2015, καθώς και των άρθρων 25, 66, 67, 77 
και 91 του ν. 4270/2014, όπως ισχύουν,

ια. της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, όπως 
ισχύει,

ιβ. των άρθρων 8 και 39 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 251).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ-0001538 ΕΞ 2016 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» 
(ΥΟΔΔ 95).

3. Την υπ’ αρ. 19547/29.09.2020 βεβαίωση του Ανωτά-
του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, από την οποία 
προκύπτει ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δεν υποκρύπτει 
σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2527/1997, όπως ισχύει.

4. Το υπό στοιχεία 2/36954/ΔΠΓΚ/12.10.2020 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε απάντηση του 
υπό στοιχεία 6607/Α1-5692/21.09.2020 «Αίτημα για την 
έγκριση πλήρωσης για την απασχόληση με Σύμβαση 
Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Ανάθεσης Έργου έως 
χιλίων τριακοσίων (1.300) Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ), στην 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./195/19778/
03.12.2020 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2), όπως 
ισχύει.

6. Το γεγονός ότι το προς ανάθεση έργο δεν μπορεί 
να εκτελεστεί από υπαλλήλους της Ελληνικής Στατιστι-
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κής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ιδίως λόγω των περιορισμένων 
πόρων της Αρχής σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και 
του πλήθους των μετακινήσεων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του προς ανάθεση έργου.

7. Το γεγονός ότι το έργο δεν ανάγεται στα συνήθη 
υπηρεσιακά καθήκοντα των υπαλλήλων που υπηρετούν 
σήμερα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ..

8. Τις με αριθμούς καταχώρισης 6570/Α2-4298/
18.09.2020 (ΑΔΑ: 6Π3Μ6ΣΙ-Κ9Υ) και 6571/Α2- 4299/
18.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ6686ΣΙ-ΧΦΒ) αποφάσεις Προέγκρι-
σης Δέσμευσης Πίστωσης οικονομικού έτους 2021.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυ-
τής προκαλείται συνολική δαπάνη στον προϋπολογισμό 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων 
είκοσι τριών χιλιάδων, πεντακοσίων δεκατριών ευρώ και 
εξήντα λεπτών (2.623.513,60 €), η οποία αναλύεται ανά 
ΚΑΕ ως εξής:

ΚΑΕ/ΕΤΟΣ 2021
0429 2.562.513,60
9916 61.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.623.513,60
αποφασίζουμε:
I. Καθορίζουμε τον αριθμό των Ιδιωτών Συνεργατών 

(ΙΣ) σε χίλιους σαράντα (1040), στους οποίους η ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 12 του ν. 3832/2010, όπως ισχύει.

ΙΙ. Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω ΙΣ περιλαμ-
βάνει τη συλλογή στοιχείων των κατωτέρω στατιστικών 
ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών):
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 Ειδικότερα, το έργο των ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, 
πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων 
από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγο-
νται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των 
νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, 
ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερω-
τηματολογίων 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. 
Στην περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ., λόγοι 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας κλπ.) επιβάλλουν τον 
περιορισμό της φυσικής παρουσίας των ΙΣ σε ερευνώμε-
νες μονάδες, μπορεί η συλλογή των στοιχείων ερευνών 
να γίνει με συνεντεύξεις, τηλεφωνικά, κατόπιν σχετικών 
οδηγιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

ΙΙΙ. Οι ΙΣ που θα απασχοληθούν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ για τη 
συλλογή των στοιχείων των ανωτέρω ερευνών, θα είναι 
φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 67 ετών, τουλάχιστον 
απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Ειδικά οι ΙΣ 
που θα απασχοληθούν στη συλλογή των στοιχείων της 
Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας θα είναι πτυχιούχοι γεωπό-

νοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανε-
πιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 
ετών, με γνώση Η/Υ.

Η ειδικότητα των ανωτέρω ΙΣ είναι αυτή του ερευνητή 
(συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών).

IV. Το έργο των ΙΣ εκτελείται εκτός της έδρας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των εδρών των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής (ΠΥΣ), χωρίς 
συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματο-
ποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται 
από τη Δ/νση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και 
Διεθνών Σχέσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

V. Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες 
Συνεργάτες (ΙΣ) θα έχει διάρκεια έως 31 Αυγούστου 2021 
και ο ακριβής χρόνος απασχόλησής τους θα καθορίζεται 
στις συμβάσεις ανάθεσης μίσθωσης έργου που θα υπο-
γράψουν με την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

 VΙ. Το συνολικό ποσό της κατ’ αποκοπήν αμοιβής των 
χιλίων σαράντα (1040) Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) προκύ-
πτει από τον αριθμό των πλήρως και ορθώς συμπληρω-
μένων ερωτηματολογίων που θα παραδώσουν για τις 
έρευνες που θα τους ανατεθούν.
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    2.623.513,60 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

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 *02003490102210004*
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