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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση εργασίας πέραν του καvovικού ωραρί−
ου για υπαλλήλους (μονίμους και ιδιωτικού δικαί−
ου) τωv Πoλιτικώv και Πoιvικώv Δικαστηρίωv της
χώρας και των Εισαγγελιώv αυτώv, των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της
Επικρατείας» έως την 30η Οκτωβρίου 2012. ..........
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 61266 οικ
(1)
Καθιέρωση εργασίας πέραν του καvovικού ωραρίου για
υπαλλήλους (μονίμους και ιδιωτικού δικαίου) τωv
Πoλιτικώv και Πoιvικώv Δικαστηρίωv της χώρας και
των Εισαγγελιώv αυτώv, των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας»
έως την 30η Οκτωβρίου 2012.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Εχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) τoυ άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο
– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012 – 2015» και β) του άρθρου 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.Δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γεν.
Γραμματέα, στους Γεν. Δ/ντές κ.λπ.» (ΦΕΚ 842/8−6−2004
τ.Β΄), όπως ισχύει.
3. Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείων απογευματι−
νής υπερωριακής απασχόλησης, δικαστικών υπαλλήλων,
προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των δικών
των Ποινικών, Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων
4. Τη με αριθμό 59722/24−7−2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα, του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευσης πίστω−
σης ύψους τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πε−
ντακοσίων (378.500) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού
εξόδων του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. που εγκρίθηκε στον ειδικό φορέα
17−210 Κ.Α.Ε. 0511 οικονομικού έτους 2012, εκ των οποίων
δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια (18.500) ευρώ είναι η
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη τριακοσίων
εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (352.000)
ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού
Φορέα 17−210, αποφασίζουμε:
Εγκρίvoυμε τηv υπερωριακή απασχόληση τoυ προ−
σωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου) πoυ υπηρετεί
στα Πoλιτικά και Πoιvικά Δικαστήρια της χώρας και
στις Εισαγγελίες αυτώv, στα Τακτικά Διοικητικά Δι−
καστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έως την
30η Οκτωβρίου 2012, μέχρι 72.000 ώρες συνολικά, που
κατανέμονται ως εξής:
1. Άρειος Πάγος
900 ώρες
2. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
800
3. Εφετείο Αθηνών
3.900
4. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
2.000
5. Πρωτοδικείο Αθηνών
16. 800
6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
8.000
7. Πταισματοδικείο Αθηνών
800
8. Ειρηνοδικείο Αθηνών
4.500
9. Ειρηνοδικείο Νίκαιας
250
10. Πρωτοδικείο Χαλκίδας
1.000
11. Ειρηνοδικείο Χαλκίδας
200
12. Πρωτοδικείο Θήβας
400
13. Εφετείο Πειραιά
1.300
14. Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
400
15. Πρωτοδικείο Πειραιά
1.500
16. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
1.000
17. Πταισματοδικείο Πειραιά
200
18. Ειρηνοδικείο Πειραιά
500
19. Εφετείο Θεσσαλονίκης
1.000
20. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης
850
21. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
3.300
22. Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης
1.400
23. Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης
300
24. Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
800

39160

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25. Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής
150 ώρες
26. Πρωτοδικείο Χαλκιδικής
400
27. Εφετείο Θράκης
400
28. Εισαγγελία Εφετών Θράκης
100
29. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης
300
30. Πρωτοδικείο Ξάνθης
400
31. Πρωτοδικείο Ροδόπης
300
32. Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
300
33. Πρωτοδικείο Βόλου
300
34. Ειρηνοδικείο Ακράτας
100
35. Πρωτοδικείο Καλαμάτας
500
36. Πρωτοδικείο Τρίπολης
100
37. Πταισματοδικείο Τρίπολης
190
38. Πρωτοδικείο Πάτρας
1.000
39. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών
1.000
40. Πρωτοδικείο Κέρκυρας
900
41. Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας
100
42. Πρωτοδικείο Λάρισας
1.500
43. Συμβούλιο της Επικρατείας
1.500
44. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
1.700
45. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
2.500
46. Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
800
47. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά
1.200
48. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας
200
49. Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
700
50. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 800
51. Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης
200
52. Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων
200
53. Ειρηνοδικείο Ζακύνθου
100
54. Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων
100
55. Ειρηνοδικείο Άρτας
100
56. Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης
140
57. Ειρηνοδικείο Θάσου
100
58. Πρωτοδικείο Λασιθίου
200
59. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας
220
60. Πταισματοδικείο Κέρκυρας
120
61. Ειρηνοδικείο Ναυπλίου
100
62. Πταιασματοδικείο Ηρακλείου
120
63. Πρωτοδικείο Ρεθύμνης
240
64. Ειρηνοδικείο Περιστερίου
300
65. Ειρηνοδικείο Τρίπολης
100
66. Ειρηνοδικείο Κέρκυρας
120
1. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν
μπορούν να υπερβούν τις είκοσι (20).
2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζονται σύμφωνα με την αριθμ. 2/803/0022/8−2−99
εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω δι−
καστικών υπηρεσιών.
3. Τα δικαιολογητικά, τα oπoία θα πρέπει vα υπο−
βληθούν, το αργότερο μέχρι την 10−11−2012, στην Δ/vση
Οικονομικού − Τμήμα Προϋπολογισμού τoυ Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
για τo σχετικό έλεγχο και τηv αναγνώριση της δαπάνης
είναι τα εξής: 1) κατάσταση πληρωμής υπερωριών εις
τριπλούν, στην οποία να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πρώ−
του αναφερόμενου υπαλλήλου το μισθολογικό κλιμάκιο
και η κατηγορία του κάθε δικαιούχου ο οποίος υπογρά−
φει παραπλεύρως του τελικού ποσού, 2) η απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικ/vης, 3) απόφαση
συγκρότησης συνεργείου, η οποία πρέπει να προηγείται

των ημερομηνιών κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι
υπερωρίες, 4) ημερολόγιο, 5) βεβαίωση ότι οι δικαιούχοι
δεv εργάσθηκαv σε άλλο συνεργείο υπερωριών κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα, και 6) υπεύθυνη δήλωση για
τo εάv είvαι ή μη μέτoχoι τoυ ΜΤΠΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. ΓΠ−400
(2)
΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
;Έχοντας υπόψη:
1. Tα άρθρα 11, 12, 14, 16, 17 και 22 τoυ Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ
38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ)
− Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)
ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 3842/2010
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμε−
τώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από
το Άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής
Οικονομίας», από το άρθρο 45 του Νόμου 3943/2011
(ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στε−
λέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», από το Άρθρο
22 παράγραφος 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄):
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακα−
ταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημο−
σίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις», από το Άρθρο πρώτο του Νόμου
4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωση της Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού
έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουρ−
γείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015» και άλλες διατάξεις»
και από το Άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 «Βελτίωση
επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή
– Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτι−
λίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
2. Το ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α΄/10.9.1979) «Περί τρό−
που ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμι−
σθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,
εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως
εργασιών».
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3. Το ΠΔ 205/1998 (ΦΕΚ 163/Α΄/15.7.1998) «Περί ορι−
σμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της
εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
4. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009
για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
6. Τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φο−
ρέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, ο οποίος
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9843/Β2−704/7.10.2011 (ΦΕΚ
2469/Β΄/4.11.2011) απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
7. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή
Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005,
όπως αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου
2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει τον κατωτέρω Κανονισμό Λειτουργίας και
Διαχείρισης:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΣΣ)
Άρθρο 1
Θέματα που αφορούν στη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ
με τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ και στο συντονι−
σμό των δραστηριοτήτων τους
1. H ΕΛΣΤΑΤ συνεργάζεται με τους φορείς του ΕΛΣΣ
και συντονίζει τις δραστηριότητές τους που αφορούν
στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων
στατιστικών της Χώρας, καθώς και για την εφαρμο−
γή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των
στατιστικών.
2. Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο συ−
νεργασία και συντονισμό, η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί ιδίως να
διεξάγει διαβουλεύσεις, ενημερωτικές συναντήσεις και
συσκέψεις, να καταρτίζει εγγράφως μνημόνια συνεργα−
σίας ή άλλες συμφωνίες με τους λοιπούς φορείς του
ΕΛΣΣ και να εκδίδει οδηγίες προς αυτούς.
3. Με τα μνημόνια συνεργασίας και τις άλλες συμφωνί−
ες της ΕΛΣΤΑΤ με τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ μπο−
ρούν να ρυθμίζονται και να εξειδικεύονται, ανά φορέα,
όλα τα ζητήματα που αφορούν στη συλλογή και παροχή
δεδομένων, στη χορήγηση πρόσβασης σε δεδομένα,
στην επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, στον τρόπο
διαβίβασης, στα χρονικά όρια διαβίβασης δεδομένων
ή ανακοίνωσης στατιστικών και σε κάθε άλλο ζήτημα
σχετικό με τις εργασίες των φορέων του ΕΛΣΣ για την
ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών.
4. Οι οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ προς τους φορείς του ΕΛΣΣ
είναι είτε γενικές, οι οποίες εκδίδονται για όλους τους
φορείς, είτε ειδικές, οι οποίες απευθύνονται σε ένα
φορέα ή σε μια ομάδα φορέων.
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Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των φορέων του ΕΛΣΣ
προς συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ
1. Οι φορείς του ΕΛΣΣ υποχρεούνται να τηρούν όλες
τις δεσμεύσεις τους, που καθορίζονται σε μνημόνια συ−
νεργασίας ή άλλες συμφωνίες με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι φορείς
υποχρεούνται, επίσης, να ακολουθούν τις γενικές και ει−
δικές οδηγίες που εκδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά
με την παροχή δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς και
την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση στατιστικών.
2. Οι φορείς του ΕΛΣΣ υποχρεούνται να φροντίζουν
για την πλήρη ενημέρωση των υπαλλήλων τους που
ασχολούνται με στατιστικές, σχετικά με τις Βασικές Αρ−
χές για τις Επίσημες Στατιστικές των Ηνωμένων Εθνών
και τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές και να διασφαλίζουν διαρκώς ότι αυτοί
έχουν επίγνωση τόσο των υποχρεώσεών τους όσο και
εκείνων των φορέων τους, οι οποίες καθορίζονται στα
κείμενα αυτά. Το προσωπικό των φορέων του ΕΛΣΣ που
ασχολείται με στατιστικά δεδομένα οφείλει να τηρεί
τους κανόνες εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το Νόμο
3832/2010, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Στατιστικών
Υποχρεώσεων. Για την τήρηση των κανόνων αυτών και
την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφο−
ρά στο χειρισμό των στατιστικών δεδομένων, το προ−
σωπικό δεσμεύεται, με επιμέλεια των φορέων, με ειδική
γραπτή δήλωση, το πρότυπο της οποίας χορηγείται
στους φορείς από την ΕΛΣΤΑΤ.
Άρθρο 3
Διαδικασίες παραλαβής, ελέγχου και επιστροφής
δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ
από τους φορείς του ΕΛΣΣ
1. Οι φορείς του ΕΛΣΣ υποχρεούνται να παρέχουν
στην ΕΛΣΤΑΤ τα δεδομένα που διαθέτουν ή μπορούν
να παραγάγουν και τα οποία είναι απαραίτητα για την
παραγωγή των επίσημων στατιστικών της Χώρας. Η
διαβίβαση των δεδομένων προς την ΕΛΣΤΑΤ γίνεται
σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στα μνη−
μόνια συνεργασίας ή άλλες γραπτές συμφωνίες που
καταρτίζονται μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και των φορέων ή
στις σχετικές οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, με τους
κανόνες αυτούς καθορίζεται ο τύπος των δεδομένων,
το επίπεδο ανάλυσης, η περιοδικότητα και ο τρόπος
διαβίβασης, καθώς επίσης και τα χρονικά όρια για τη δι−
αβίβαση των δεδομένων, σύμφωνα: α) με τις απαιτήσεις
για τη διαβίβαση Ευρωπαϊκών στατιστικών, όπως αυτές
ορίζονται ρητώς στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανο−
νισμούς και Οδηγίες, και β) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
για εθνικές στατιστικές, όπως αυτές ορίζονται ρητώς
από την ΕΛΣΤΑΤ, σε συμφωνία με τις αρχές και τις
πρακτικές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
2. Η ΕΛΣΤΑΤ ελέγχει τα δεδομένα που παρέχουν οι
φορείς του ΕΛΣΣ. Η ΕΛΣΤΑΤ και οι φορείς συνεργά−
ζονται για τη διασφάλιση της ποιότητας, της κάλυψης
και της ομαλής διαβίβασης των δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ
αναλαμβάνει κάθε δέουσα επικύρωση και έλεγχο των
διαβιβαζόμενων δεδομένων, όσον αφορά στη συμμόρ−
φωση προς καθορισμένη μεθοδολογία, ταξινομήσεις
και πρότυπα, καθώς και στη συνολική ποιότητα και συ−
νέπεια των δεδομένων. Οι φορείς του ΕΛΣΣ υποχρε−
ούνται να παρέχουν στην ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα και
εξηγήσεις, όποτε ζητηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ

39162

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τηρεί τυποποιημένα αρχεία διαβίβασης των δεδομένων
και ποιοτικών ελέγχων.
3. Η συνεργασία μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και των λοιπών
φορέων του ΕΛΣΣ, που αφορά στις προδιαγραφές, στη
διαβίβαση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο ποι−
ότητας των δεδομένων ακολουθεί διαφανείς κανόνες,
διαδικασίες και πρακτικές. Τροποποιήσεις που γίνονται
από την ΕΛΣΤΑΤ σε δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί σε
αυτήν συνοδεύονται από πλήρη τεκμηρίωση και επεξη−
γούνται στο φορέα που τα έχει διαβιβάσει.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις πιστοποίησης στατιστικών
ως «επίσημων»
1. Οι επίσημες στατιστικές πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις που προκύπτουν από τις στατιστικές αρχές
της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας,
της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, της στατιστι−
κής εμπιστευτικότητας και της ανάλυσης κόστους −
αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009, όπως κάθε φορά
ισχύει.
2. Οι επίσημες στατιστικές πρέπει, επίσης, να ακολου−
θούν ομοιόμορφα πρότυπα και ταξινομήσεις, καθώς και
εναρμονισμένους ορισμούς και μεθόδους, όπως καθορί−
ζονται στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και
εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.
3. Οι φορείς που συλλέγουν δεδομένα για την πα−
ραγωγή επίσημων στατιστικών και εκείνοι που παρά−
γουν επίσημες στατιστικές πρέπει να εφαρμόζουν τα
κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων
και ειδικότερα τα κριτήρια της καταλληλότητας, της
ακρίβειας, της έγκαιρης και εμπρόθεσμης υποβολής,
της προσβασιμότητας και της σαφήνειας, της συγκρι−
σιμότητας και της συνοχής, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009, όπως κάθε
φορά ισχύει.
4. Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των
στατιστικών, οι φορείς του ΕΛΣΣ πρέπει να εφαρμό−
ζουν τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές, όπως κάθε φορά ισχύει.
5 Οι επίσημες στατιστικές πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις ποιότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο
άρθρο 7 του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων
των φορέων του ΕΛΣΣ.
Άρθρο 5
Διαδικασία πιστοποίησης στατιστικών
ως «επίσημων»
1. Η ΕΛΣΤΑΤ αξιολογεί τις στατιστικές για την πι−
στοποίησή τους ως «επίσημων» βάσει των ετήσιων
εκθέσεων απολογισμού των φορέων του ΕΛΣΣ που
συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2
του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων
του ΕΛΣΣ, βάσει των εκθέσεων ποιότητάς τους, που
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2
και 3 του ανωτέρω Κανονισμού, και βάσει των δικών της
παρατηρήσεων για την ποιότητα, συνέπεια και ακριβή
δημοσίευση των παραγόμενων στατιστικών. Κατά την
αξιολόγηση λαμβάνονται, επίσης, ιδιαιτέρως υπ’ όψιν η
συχνότητα προηγούμενων σφαλμάτων και διορθώσεων,
καθώς και το μέγεθος και η συχνότητα προηγούμενων
αναθεωρήσεων.

2. Η ΕΛΣΤΑΤ συνεργάζεται με τους λοιπούς φορείς
του ΕΛΣΣ επί όλων των θεμάτων που αφορούν στη δια−
δικασία πιστοποίησης. Προσκαλεί τους εμπλεκόμενους
φορείς σε ενημερωτικές συσκέψεις και διατηρεί επαφές
με αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πιστο−
ποίησης, επιδιώκοντας επεξηγήσεις και διευκρινήσεις
και παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη.
3. H ομάδα εκτέλεσης της διαδικασίας πιστοποίησης
ορίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος μπορεί
να προσκαλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να συμ−
μετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης ή να παρέχουν
συμβουλές κατ’ αυτήν.
4. Η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώνεται με την
κατάρτιση, από την ομάδα πιστοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ,
σχεδίου της Έκθεσης Πιστοποίησης. Το σχέδιο της
Έκθεσης παρουσιάζεται στον εμπλεκόμενο φορέα και
συζητείται με αυτόν πριν από την Απόφαση του Προέ−
δρου για την πιστοποίηση. Η τελική Έκθεση, βάσει της
οποίας ο Πρόεδρος αποφασίζει την πιστοποίηση της
στατιστικής ως «επίσημης», αναρτάται στο διαδικτυακό
τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Το Συμβούλιο του ΕΛΣΣ ενημερώνεται για την πρό−
οδο της πιστοποίησης επίσημων στατιστικών και για
τις Εκθέσεις Πιστοποίησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 6
Όργανα για τη διενέργεια απογραφών, στατιστικών
ερευνών και στατιστικών εργασιών
1. Για τη προπαρασκευή και εκτέλεση κάθε απογρα−
φής, μεσοαπογραφής, στατιστικής έρευνας, στατιστικής
εργασίας, με Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ δύ−
ναται να χρησιμοποιείται και με κατ’ αποκοπή αμοιβή
και αμοιβή ανά ώρα, τόσο το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ
εκτός του ωραρίου εργασίας του, όσο και:
α) προσωπικό άλλων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτο−
διοίκησης και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,
πέραν από την υποχρεωτική ημερήσια εργασία τους και
χωρίς η απασχόλησή τους αυτή να θεωρείται κατοχή
δεύτερης θέσης εργασίας μη εμπίπτουσα στον περιο−
ρισμό του ν. 1256/1982.
β) ιδιώτες συνεργάτες, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8
του παρόντος Κανονισμού.
2. Για τον ίδιο λόγο, η ΕΛΣΤΑΤ δύναται να χρησιμοποιεί,
με σύμβαση μίσθωσης έργου, τις υπηρεσίες εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων, εταιρικών κι ατομικών επιχειρήσεων
ή, για χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μηνών, τις υπηρε−
σίες φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις. H επιλογή τους γίνεται, όπου απαιτείται, με βάση
την επιστημονική και επαγγελματική τους επάρκεια,
συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας τους στα θέματα
για τα οποία πρόκειται να παράσχουν τις υπηρεσίες
τους και το κόστος των υπηρεσιών τους.
3. Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου, οι επιλεγέ−
ντες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου δεσμεύονται για την καλύτερη δυνατή
και έγκαιρη εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν
και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των
στοιχείων που θα χειριστούν.
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Άρθρο 7
Ιδιώτες−συνεργάτες
1. Οι ιδιώτες−συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλ−
λογή και έλεγχο στοιχείων) και επιλέγονται από το
Μητρώο Ιδιωτών−Συνεργατών, το οποίο καταρτίζεται
κάθε οκτώ (8) μήνες από την ΕΛΣΤΑΤ, μετά από δημο−
σίευση της σχετικής ανακοίνωσης − πρόσκλησης στο
διαδικτυακό της τόπο και σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας έναν τουλάχιστον
μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτή−
σεων. Κατά τον ίδιο χρόνο, η ανακοίνωση – πρόσκληση,
με δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, αποστέλλεται προς τα
μαζικά μέσα ενημέρωσης, αναρτάται δε σε όλες τις
Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο ανω−
τέρω Μητρώο έχουν μόνο ιδιώτες, απόφοιτοι τουλάχι−
στον εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου. Υπάλληλοι δημο−
σίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων
οργανισμών δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα.
3. Η κατάταξη και επιλογή ιδιωτών−συνεργατών και
η ανάθεση έργου σε αυτούς γίνεται με κατάλληλα και
αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες, που καθορίζονται
εκ των προτέρων και τηρούνται αυστηρά. Ενδεικτικά, ως
κριτήρια κατάταξης και επιλογής ιδιωτών συνεργατών
αναφέρονται η εμπειρία στη διενέργεια στατιστικών
ερευνών, το επίπεδο εκπαίδευσης και η αξιολόγηση
των ιδιωτών−συνεργατών από προηγούμενη συνεργασία
τους με την ΕΛΣΤΑΤ. Τα κριτήρια κατάταξης και επιλο−
γής προσαρμόζονται στις ανάγκες του συγκεκριμένου
έργου. Το σύστημα κατάταξης, επιλογής και ανάθεσης
καθορίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ.
Άρθρο 8
Εκτέλεση του έργου των ιδιωτών−συνεργατών
1. Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου, οι επιλεγέ−
ντες ιδιώτες−συνεργάτες δεσμεύονται για την καλύτερη
δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου
που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστι−
κού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν. Η
απασχόληση αυτή σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει
σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η ΕΛΣΤΑΤ εφοδιάζει κάθε
ιδιώτη−συνεργάτη με μια «Κάρτα Συνεργάτη», η οποία
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
της ΕΛΣΤΑΤ.
2. Πριν από την έναρξη μιας έρευνας/στατιστικής
εργασίας, οι ιδιώτες−συνεργάτες, που μετέχουν στη
διενέργειά της, εκπαιδεύονται στην εκτέλεση των κα−
θηκόντων τους για την συλλογή και τον έλεγχο των
σχετικών ερωτηματολογίων ή καταστάσεων, αναλό−
γως του έργου που τους έχει ανατεθεί. Υπεύθυνες για
την ανωτέρω εκπαίδευση υπηρεσιακές μονάδες είναι η
αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ και
οι Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΣΤΑΤ, όταν
και όπου απαιτείται. Οι ανωτέρω μονάδες, σε συνερ−
γασία με τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι,
επίσης, υπεύθυνες για την επιθεώρηση των ιδιωτών−
συνεργατών, όσον αφορά στην εκτέλεση του έργου
που έχουν αναλάβει.
3. Η αμοιβή των ιδιωτών−συνεργατών καθορίζεται
σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του
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έργου ΙΣ και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα
έργου. Οι κανόνες μέτρησης του έργου και η αμοιβή
ανά μονάδα έργου εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της
ΕΛΣΤΑΤ.
4. Η καταβολή της αμοιβής των ιδιωτών−συνεργατών
πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και την παρά−
δοση της εργασίας τους.
Άρθρο 9
Ανάληψη στατιστικών εργασιών
για λογαριασμό τρίτων
1. Η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να αναλαμβάνει στατιστικές ερ−
γασίες για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων αρχών, πα−
νεπιστημίων, ερευνητών, ιδιωτών κλπ.), μετά από γρα−
πτή αίτησή τους που υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ και
περιγράφει το σκοπό της εργασίας και τους λόγους
διενέργειάς της.
2. Η ΕΛΣΤΑΤ αποφασίζει για την ανάληψη ή μη της
ανωτέρω εργασίας, συνεκτιμώντας:
α) τη σημαντικότητα της αιτούμενης στατιστικής ερ−
γασίας, β) τη συνάφεια της εργασίας με διενεργούμενη
ήδη από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστική εργασία, γ) το συνε−
παγόμενο φόρτο εργασίας, σε σχέση με τις τακτικές
στατιστικές εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ και δ) το κόστος της
αιτούμενης στατιστικής εργασίας. Στην περίπτωση που
η ΕΛΣΤΑΤ αποφασίσει να αναλάβει την εργασία, μπορεί
είτε να διενεργήσει την εργασία ανεξάρτητα από τις
τακτικές στατιστικές της εργασίες είτε να συμπερι−
λάβει την εργασία σε ήδη διενεργούμενη στατιστική
εργασία.
3. Η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να παρέχει σε τρίτους τις στατι−
στικές υπηρεσίες της έναντι τιμήματος, για τον καθο−
ρισμό του οποίου λαμβάνονται υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων,
ο αριθμός των ανθρωποημερών που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση της εργασίας. Το τίμημα συμφωνείται
στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και
του τρίτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Επιβολή κυρώσεων
1. Οι διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 9 και 12 του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει,
καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και
του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, επιβάλλονται
στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή στο νό−
μιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή στον υπεύθυνο υπάλληλο, ή σε άλλο
φυσικό πρόσωπο και είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα
της παράβασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις.
2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογη−
μένη Απόφαση του Προέδρου και αφού προηγηθεί η
κλήτευση του εγκαλούμενου προς ακρόαση και η πα−
ροχή στη συνέχεια συμβουλευτικής γνώμης Τριμελούς
Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τους Προϊσταμέ−
νους των δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ και
τον Προϊστάμενο της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης
της ΕΛΣΤΑΤ.
3. Η πρόσκληση σε ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέ−
ρει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της ακρόασης και
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προσδιορίζει υποχρεωτικά τα προς συζήτηση θέματα.
Η πρόσκληση αποστέλλεται στον εγκαλούμενο τουλά−
χιστον πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα της ακρόασης.
4. Η ακρόαση του εγκαλουμένου γίνεται σε δημόσια
συνεδρίαση. Στην ακρόαση ο εγκαλούμενος μπορεί να
παρίσταται με ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου και δικαι−
ούται να υποβάλει γραπτό υπόμνημα εντός αποκλειστι−
κής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την
ημερομηνία της ακρόασης.
5. Οι Αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για επι−
βολή προστίμου συνιστούν εκτελεστό τίτλο και επιδίδο−
νται σε όποιον επιβάλλονται. Η είσπραξη των προστίμων
γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημο−
σίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Ειδικά η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
για την ενημέρωση του προσωπικού της και του προ−
σωπικού των φορέων του ΕΛΣΣ επί των βασικών αρχών,
διαδικασιών, δεοντολογικών και ηθικών ζητημάτων που
αφορούν στην παραγωγή επίσημων στατιστικών. Για το
σκοπό αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει στο εκπαιδευτι−
κό της πρόγραμμα τακτικές εκπαιδευτικές σειρές, στις
οποίες εμπειρογνώμονες παρουσιάζουν και επεξηγούν
τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατι−
στικές, τις Βασικές Αρχές για τις Επίσημες Στατιστικές
των Ηνωμένων Εθνών και τη Διακήρυξη Επαγγελματικής
Δεοντολογίας του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 13
Παροχή στατιστικών πληροφοριών, δημοσιευμάτων
και υπηρεσιών έναντι τιμήματος

Άρθρο 11
Συμμετοχή σε επιχειρησιακά και επιχορηγούμενα
προγράμματα. Συμφωνίες χρηματοδότησης
Η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί, με Απόφαση του Προέδρου της,
να συμμετέχει σε επιχειρησιακά και επιχορηγούμενα
ή άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα, να
υποβάλλει στη Eurostat αιτήσεις για χρηματοδότηση,
σε κάθε περίπτωση που η δυνατότητα αυτή παρέχεται
από τη Eurostat, να συνάπτει σχετικές συμφωνίες και να
εκτελεί όλες τις πράξεις και τα έργα που προβλέπονται
στις συμφωνίες αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 12
Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
1. Η ΕΛΣΤΑΤ μεριμνά για τη διαρκή αύξηση των γνώ−
σεων και τη συνεχή αναβάθμιση και επικαιροποίηση των
δεξιοτήτων του προσωπικού της και του προσωπικού των
φορέων του ΕΛΣΣ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτε−
ρα στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Για το σκοπό αυτό, η
ΕΛΣΤΑΤ οργανώνει και εφαρμόζει ένα κατάλληλο και πε−
ριεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό πρό−
γραμμα περιλαμβάνει τα θέματα που είναι αναγκαία για
το προσωπικό, τόσο γενικής φύσεως, που αποσκοπούν
στην άνοδο του βασικού εκπαιδευτικού επιπέδου του
προσωπικού όσο και ειδικής φύσεως, που αποσκοπούν
σε εισαγωγική και σε βάθος εκπαίδευση επί θεμάτων
που συνδέονται με τη στατιστική διαδικασία.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιεί
όλες τις διαθέσιμες μορφές εκπαίδευσης, όπως εκπαι−
δευτικές σειρές, σεμινάρια, συναντήσεις και επισκέψεις
εργασίας, εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως η μάθηση από
απόσταση (e−learning) και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει άμεση ενδο−υπηρεσιακή εκ−
παίδευση στην ΕΛΣΤΑΤ ή σε άλλους φορείς του ΕΛΣΣ,
εκπαίδευση παρεχόμενη σε δημόσιους υπαλλήλους
στην Ελλάδα, ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές
ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης
σε άλλες ευρωπαϊκές εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ή
σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει δωρεάν, κατά κανόνα, τις στα−
τιστικές πληροφορίες που παράγει.
2. Τα στατιστικά δημοσιεύματα και χαρτογραφικά
υπόβαθρα της ΕΛΣΤΑΤ διατίθενται έναντι τιμήματος,
κατά κανόνα, που καλύπτει το κόστος εκτύπωσης.
3. Η ΕΛΣΤΑΤ διαθέτει, επίσης, αρχεία μικροδεδομένων
ερευνών έναντι τιμήματος, κατά κανόνα, σε χρήστες,
κατόπιν σχετικού τους αιτήματος.
4. Η ΕΛΣΤΑΤ δύναται να παρέχει έναντι τιμήματος
ειδικές επεξεργασίες δεδομένων, ή άλλες στατιστικές
υπηρεσίες, καθώς και τη χρήση συστημάτων πληροφο−
ρικής που διαθέτει, και σχετικές ειδικές υπηρεσίες για
σκοπούς στατιστικών ερευνών.
5. Με Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί σε
ειδικές περιπτώσεις να μη γίνεται χρέωση.
Άρθρο 14
Πολιτική τιμολόγησης
1. Οι τιμές πώλησης των δημοσιευμάτων και των χαρ−
τογραφικών υποβάθρων της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνονται
σε σχετικό τιμοκατάλογο, ο οποίος είναι διαθέσιμος
σε ελληνική και αγγλική έκδοση και καθορίζεται με
Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, μετά από εισή−
γηση της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και
Εκδόσεων. Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος περιέχει όλες τις
εκδόσεις, αναλυτικά, κατά ομοειδείς κατηγορίες, και την
αντίστοιχη τιμή κάθε δημοσιεύματος και χαρτογραφικού
υποβάθρου. Ειδικές μειωμένες τιμές ισχύουν για ερευ−
νητικά κέντρα, πανεπιστήμια και φοιτητές.
2. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται από την
ΕΛΣΤΑΤ για τα αρχεία μικροδεδομένων ερευνών βασί−
ζεται στην αντίστοιχη της Eurostat. Οι τιμές πώλησης
των ανωτέρω αρχείων προσαρμόζονται κάθε φορά στις
τιμές, στις οποίες η Eurostat διαθέτει στους χρήστες
τα σχετικά αρχεία.
3. Η τιμολόγηση από την ΕΛΣΤΑΤ ειδικών επεξερ−
γασιών δεδομένων, ή άλλων στατιστικών υπηρεσιών,
καθώς και της χρήσης συστημάτων πληροφορικής που
διαθέτει η ΕΛΣΤΑΤ, και σχετικών ειδικών υπηρεσιών
για σκοπούς στατιστικών ερευνών, καθορίζεται κατά
περίπτωση με Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
μετά από εισήγηση των εκάστοτε αρμοδίων Διευθύν−
σεων της ΕΛΣΤΑΤ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Άρθρο 15
Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου
1. Συνιστάται Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, η
οποία εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ για:
α) τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εμπι−
στευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς,
β) το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο μπορούν να δι−
ατεθούν στατιστικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι
δυνατή η αναγνώριση της ερευνώμενης μονάδας, είτε
άμεσα είτε έμμεσα,
γ) κριτήρια ανωνυμοποίησης για τα μικροδεδομένα
που παρέχονται σε χρήστες,
δ) άλλα θέματα στατιστικού απορρήτου που της υπο−
βάλλει ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ για γνωμοδότηση.
2. Η Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου συγκροτείται,
ανά έτος, με Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και
αποτελείται από ειδικούς σε θέματα στατιστικού απορ−
ρήτου από το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ στους τομείς της
στατιστικής μεθοδολογίας, στατιστικών ερευνών, πλη−
ροφορικής και διάχυσης στατιστικής πληροφόρησης.
Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν υπάρχουν θέματα που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της κατόπιν Αποφάσεως
του Προέδρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 16
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης των πόρων
1. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της ΕΛΣΤΑΤ
ασκείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι και διατάκτης
των δαπανών της.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει
αρμοδιότητες διοίκησης και διαχείρισης των πόρων της
σε άλλα όργανα της ΕΛΣΤΑΤ.
Άρθρο 17
Έσοδα – Δαπάνες
1. Τα έσοδα της ΕΛΣΤΑΤ, όπως προσδιορίζονται στο
άρθρο 16 του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, εισπράτ−
τονται κατά τους κανόνες της ταμειακής της διαχείρι−
σης και κατατίθενται στην τράπεζα ή άλλο πιστωτικό
ίδρυμα, στο οποίο έχει συσταθεί ο λογαριασμός της
ΕΛΣΤΑΤ.
2. Οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν ιδίως:
α) Στην καταβολή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών,
ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων κίνησης και λοιπών
αποζημιώσεων στο προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΛ−
ΣΤΑΤ, στο Νομικό Σύμβουλο και στον Πρόεδρο.
β) Στην πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων ακινήτων
ή κινητών που μισθώνει η ΕΛΣΤΑΤ με κοινή ή χρημα−
τοδοτική μίσθωση, καθώς και στην ασφάλιση κτιρίων,
επίπλων κλπ.
γ) Στην κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξό−
δων (φωτισμός, θέρμανση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά
και άλλα έξοδα επικοινωνίας, προμήθεια γραφικής ύλης,
λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών κλπ.).
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δ) Στην αγορά κτιρίων ή γηπέδων για την ανέγερση
κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και
εξυπηρέτηση συναφών δανείων.
ε) Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπι−
κού.
στ) Στην επισκευή, συντήρηση και επέκταση κτιρίων,
εγκαταστάσεων, επίπλων, μηχανημάτων, οργάνων και
σκευών.
ζ) Στην πραγματοποίηση απογραφών, στατιστικών
ερευνών και κάθε είδους άλλων στατιστικών εργασιών,
στην εκπόνηση μελετών και στη λήψη (παροχή) κάθε
είδους υπηρεσιών από τρίτους.
η) Στην καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες−συνεργάτες,
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, δημοσίους υπαλλήλους
εκτός ΕΛΣΤΑΤ και άλλα φυσικά πρόσωπα, καθώς και
ιδιωτικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για
τη διενέργεια στατιστικών ερευνών και κάθε άλλης ερ−
γασίας που προβλέπεται στο Νόμο ή στον παρόντα
Κανονισμό.
θ) Στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λο−
γισμικού, καθώς και στην προσαρμογή, αναβάθμιση,
βελτίωση και επέκταση αυτών.
ι) Στην προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών
εξοπλισμού.
ια) Στην εκτύπωση ερωτηματολογίων και κάθε είδους
εντύπων, καθώς και στην έκδοση εντύπων (βιβλίων, πε−
ριοδικών, δελτίων κλπ.).
ιβ) Στη δημιουργία, συντήρηση, ενημέρωση και ανα−
βάθμιση του διαδικτυακού τόπου της.
ιγ) Στη δημοσίευση ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλε−
κτρονικό Τύπο.
ιδ) Στη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, ενημερω−
τικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων.
ιε) Στην υλοποίηση της διεθνούς στατιστικής συνερ−
γασίας και στις δημόσιες σχέσεις (έξοδα μετακίνησης,
φιλοξενίας, διερμηνείας και μετάφρασης, δεξιώσεων
κλπ.).
ιστ) Σε συνδέσεις και συνδρομές σε εταιρείες παρο−
χής πρόσβασης στο διαδίκτυο και τράπεζες πληροφο−
ριών καθώς και σε εισφορές σε διεθνείς ενώσεις και
οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει.
ιζ) Σε επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπά νομικά
πρόσωπα ή οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της
επιχορήγησης για την ιδιωτική ασφάλιση των υπαλλή−
λων της ΕΛΣΤΑΤ.
ιη) Στη συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής για την
ανάληψη έργων, δράσεων ή παροχής υπηρεσιών και
εκτέλεσης εργασιών κάθε άλλης μορφής, συναφών με
το έργο της.
ιθ) Στην ιδία συμμετοχή, σε περιπτώσεις συγχρημα−
τοδοτούμενων δράσεων.
κ) Στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Συμ−
βουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής, συμπεριλαμ−
βανομένων εξόδων κίνησης και διαμονής των μελών
της Επιτροπής.
κα) Την καταβολή αμοιβής και εξόδων που αφορούν
ελεύθερους επαγγελματίες π.χ. εξωτερικούς δικηγό−
ρους, λογιστές, εκπαιδευτικούς, πραγματογνώμονες,
μεταφραστές κλπ., οι οποίοι δεν έχουν σχέση εξαρτη−
μένης εργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ.
κβ) Σε κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διά−
ταξη νόμου ή εξυπηρετεί και προάγει άμεσα ή έμμεσα
τους σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ.
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Άρθρο 18
Διαδικασία έγκρισης δαπάνης

1. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδή−
ποτε δαπάνης απαιτείται η έγκριση του Προέδρου της
ΕΛΣΤΑΤ ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
2. Η δαπάνη εγκρίνεται με ιδιαίτερο έγγραφο, που
συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ
και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από το προς τούτο
εξουσιοδοτημένο όργανο, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ
113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194), τον Νόμο 4072/2012, άρθρο 323
και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 19
Διαδικασία εκκαθάρισης
1. Η εκκαθάριση των εξόδων, ήτοι ο προσδιορισμός
των δικαιωμάτων των πιστωτών της ΕΛΣΤΑΤ, διενερ−
γείται από την αρμόδια υπηρεσία με πράξη που εμφα−
νίζει ολογράφως και αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο
χρηματικό ποσό.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξη μονο−
γράφεται από τα υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν
στον έλεγχο των δικαιολογητικών, υπογράφεται δε από
τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εκκαθαρίζει τη
δαπάνη.
3. Επί ενιαίας εκκαθάρισης περισσότερων απαιτήσε−
ων, ενός ή περισσότερων δικαιούχων, επισυνάπτεται
στα δικαιολογητικά και συγκεντρωτική κατάσταση των
επιμέρους ποσών. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η
προβλεπόμενη πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης.
4. Στα δικαιολογητικά των δαπανών δε συγχωρείται
η ύπαρξη ξεσμάτων ή αλλοιώσεων.
Άρθρο 20
Χρηματικά εντάλματα
1. Οι εκκαθαριζόμενες από την αρμόδια υπηρεσία δα−
πάνες πληρώνονται βάσει χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ)
σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού και
πάντοτε εντός των προβλέψεων αυτού και των εκάστο−
τε υπολοίπων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης
της ΕΛΣΤΑΤ.
2. Στα εν λόγω ΧΕ αναγράφονται:
α) ο τίτλος της ΕΛΣΤΑΤ,
β) το οικονομικό έτος,
γ) ο κωδικός αριθμός εξόδου στον οποίο καταλογί−
ζεται η δαπάνη,
δ) ο αύξων αριθμός του εντάλματος και ο σχετικός
αριθμός πρωτοκόλλου του συνοδεύοντος τα δικαιολο−
γητικά εγγράφου,
ε) ο αριθμός και η χρονολογία της απόφασης για την
εκτέλεση της δαπάνης,
στ) το πληρωτέο ποσό, ολογράφως και αριθμητι−
κώς,
ζ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και κάθε άλλο
στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκει−
μένου δε περί νομικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και
η έδρα,
η) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου,
θ) η τράπεζα που θα ενεργήσει την πληρωμή,
ι) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης, και
ια) οι υπογραφές των αρμοδίων κατά την παρ. 2 του
προηγουμένου άρθρου του παρόντος Κανονισμού προ−
σώπων.

3. Στα ανωτέρω ΧΕ παρατίθεται ανάλυση στην οποία
αναγράφεται το πληρωτέο στο δικαιούχο ποσό και οι
τυχόν υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.
4. Στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, εκτός από
τα ανωτέρω στοιχεία, αναγράφεται και η προθεσμία
απόδοσης λογαριασμού.
5. Στα τιμολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών της ΕΛ−
ΣΤΑΤ επί των οποίων στηρίζεται η έκδοση του ΧΕ, ση−
μειώνεται με ειδική σφραγίδα ο αριθμός αυτού.
6. Τα ΧΕ συντάσσονται σε τρία αντίτυπα. Από αυτά,
το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το δεύτερο
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και το τρίτο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Σε ιδιαίτερο
πεδίο και υπό την ένδειξη «συνημμένο» σημειώνονται
περιληπτικά τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την έκ−
δοση του ΧΕ.
7. Τα ΧΕ δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα, προσθή−
κες, αλλοιώσεις, διαγραφές και παρεγγραφές.
8. Επιτρέπεται η έκδοση ΧΕ βάσει δικαιολογητικών
συνημμένων σε άλλο ΧΕ. Στην περίπτωση αυτή, επί του
ΧΕ γίνεται σημείωση παραπομπής στο ΧΕ, στο οποίο
έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά.
Άρθρο 21
Προπληρωμές – Πάγιες προκαταβολές
1. Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προ−
πληρωμής (ΧΕΠ) σε βάρος των εξόδων για τα οποία
έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό, στο όνο−
μα μόνιμων υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ με αιτιολογημένη
απόφαση του Προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου από
αυτόν οργάνου.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο έγκριση ορίζει
το ποσό του ΧΕΠ και την προθεσμία απόδοσης λογα−
ριασμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών
περί λογιστικού των ΝΠΔΔ διατάξεων. Δεν επιτρέπεται
η έκδοση ΧΕΠ στο όνομα υπαλλήλου της ΕΛΣΤΑΤ που
ασκεί καθήκοντα ταμία ή εισπράκτορα, πλην μόνο για
έξοδα μετακίνησής του.
3. Για την αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των
οποίων, λόγω της φύσεως τους, δεν μπορεί να αναβλη−
θεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγη−
σής τους, επιτρέπεται, μετά από Απόφαση του Προέ−
δρου της ΕΛΣΤΑΤ, να συνιστάται πάγια προκαταβολή.
Με την απόφαση σύστασης της πάγιας προκαταβολής
καθορίζονται:
α) το ύψος αυτής και
β) οι πιστώσεις, σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η
πληρωμή δαπανών από αυτή.
Η πάγια προκαταβολή χορηγείται με χρηματικό ένταλ−
μα που εκδίδεται στο όνομα υπόλογου διαχειριστή και
σε βάρος του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού «Πά−
γιες Προκαταβολές».
4. Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών ανατίθεται,
με Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σε μονίμους
υπαλλήλους αυτής. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της δι−
αχείρισης παγίων προκαταβολών σε υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ.
Άρθρο 22
Τρόπος πληρωμής των δαπανών
1. Όλες οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ πληρώνονται με επι−
ταγές και σε βάρος του τηρούμενου σε τράπεζα ή άλλο
πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμού. Επιτρέπεται, επίσης, η
πληρωμή των οφειλών και με εντολή μεταφοράς, με
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τη μεσολάβηση της τράπεζας στην οποία τηρείται ο
λογαριασμός της ΕΛΣΤΑΤ, σε πίστωση λογαριασμού
των δικαιούχων που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή
τράπεζα.
2. Οι πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού της
ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συ−
στήματος.
3. Οι επιταγές και οι εντολές μεταφοράς υπογράφο−
νται από τον ταμία, τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας
που εκδίδει το ΧΕ ή το νόμιμο αναπληρωτή του, και τον
Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλο όργανο που ορίζεται με
Απόφαση αυτού.
Άρθρο 23
Ταμειακή διαχείριση
Η ταμειακή διαχείριση της ΕΛΣΤΑΤ ενεργείται μέσω
του ταμία και του νόμιμου αναπληρωτή του, οι οποίοι
ορίζονται με Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Αυ−
τός ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές και έχει την
ευθύνη για τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων.
Άρθρο 24
Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων
1. Η εξόφληση των ΧΕ ενεργείται με υπογραφή του
δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του επί του
ΧΕ και με ιδιαίτερη εξοφλητική απόδειξη. Σε κάθε πε−
ρίπτωση, παραπλεύρως της υπογραφής του δικαιούχου
σημειώνονται ο αριθμός της επιταγής, τα στοιχεία της
αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά νόμο πιστοποιη−
τικού ή εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του
εξοφλούντος, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας του.
Σε περίπτωση διενέργειας πληρωμής οφειλών της ΕΛ−
ΣΤΑΤ με εντολή μεταφοράς ή κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό, ο ταμίας αναγράφει επί του εξοφλούμενου
τίτλου, ότι αυτός εξοφλήθηκε με εντολή μεταφοράς ή
κατάθεση, σημειώνει συγχρόνως τον αύξοντα αριθμό και
την ημερομηνία της, καθώς και τον αριθμό της σχετικής
απόδειξης της τράπεζας για την εκτέλεση της εντολής
μεταφοράς ή της κατάθεσης, την οποία επισυνάπτει
στο ΧΕ, και θέτει την υπογραφή του.
2. Ο έλεγχος προς διαπίστωση της συμφωνίας αντι−
γράφων των λογαριασμών προς τις αντίστοιχες εγγρα−
φές στο βιβλίο Ημερολογίου και στο βιβλίο Επιταγών
και Εντολών Μεταφοράς ενεργείται από τον ταμία.
3. Η εξόφληση των δικαιούχων πρέπει να στηρίζεται
σε θεωρημένα ΧΕ από την αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκεί τον προληπτικό
έλεγχο των δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ.
Άρθρο 25
Απόδοση των υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων κρατήσεων
1. Οι επί των ΧΕ αναγραφόμενες κρατήσεις πληρώνο−
νται με επιταγές ή εντολές μεταφοράς.
2. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, εφ’
όσον για το χρονικό τούτο όριο δεν ορίζεται διαφορε−
τικά από τις κείμενες διατάξεις, η ΕΛΣΤΑΤ υποχρεούται
να προβαίνει στην απόδοση των υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων κρατήσεων επί των ΧΕ που εξοφλήθηκαν
ή εκδόθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, όσων μεν
αφορούν το Δημόσιο με επιταγή εκδιδόμενη σε διαταγή
της αρμόδιας ΔΟΥ, όσων δε αφορούν τρίτους είτε με
επιταγή είτε με εντολή μεταφοράς.
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Άρθρο 26
Λογιστικό σχέδιο
Για την παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριό−
τητάς της και τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομι−
κού αποτελέσματος η ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου
(ΠΔ 205/98).
Άρθρο 27
Βιβλία και στοιχεία
1. Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί:
α) Ημερολόγιο (γενικό ημερολόγιο και αναλυτικά ημε−
ρολόγια).
β) Καθολικό (γενικό καθολικό και αναλυτικά καθο−
λικά).
γ) Ισοζύγιο (γενικού καθολικού και αναλυτικών κα−
θολικών).
δ) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.
ε) Μητρώο παγίων.
στ) Βιβλίο επιταγών και εντολών μεταφοράς.
ζ) Μητρώο που εμφανίζει αριθμητικά το κάθε είδους,
κατηγορίας και ιδιότητας προσωπικό.
η) Κάθε άλλο βιβλίο και στοιχείο, του οποίου η τήρηση
προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή
κρίνεται απαραίτητο από την ΕΛΣΤΑΤ.
Επίσης, για λόγους διαχειριστικής τάξης, η ΕΛΣΤΑΤ
τηρεί αναλυτικά καθολικά όλων των λογαριασμών, κα−
θώς επίσης και ισοζύγια γενικού καθολικού και αναλυ−
τικών καθολικών.
2. Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί επίσης τα ακόλουθα λογιστικά
βιβλία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α) Ημερολόγιο για την κατ’ αύξοντα αριθμό και χρο−
νολογική τάξη καταχώριση των εκδιδόμενων ΧΕ.
β) Καθολικό Εσόδων και ημερολόγιο εσόδων.
γ) Βιβλίο ημερολογίου ταμείου.
δ) Καθολικό Εξόδων στο οποίο καταχωρίζονται σε
ιδιαίτερες στήλες, κατά κωδικό αριθμό, οι αναλαμβα−
νόμενες υποχρεώσεις και τα εκδιδόμενα ΧΕ.
ε) Μητρώο δεσμεύσεων.
στ) Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
ζ) Κάθε άλλο βιβλίο, του οποίου η τήρηση προβλέπεται
από γενική ή ειδική διάταξη ή ήθελε κριθεί απαραίτητη
από την ΕΛΣΤΑΤ.
3. Επιτρέπεται η χρήση μηχανογραφικών μέσων και
συστημάτων πληροφορικής, με βάση ειδικά κατά πε−
ρίπτωση προγράμματα για την κατάρτιση και εκτέ−
λεση του Προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των
προπληρωμών, των παγίων προκαταβολών και των
λογαριασμών γενικής λογιστικής, των παγίων, καθώς
και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που προκύπτει
από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κα−
νονισμού.
4. Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων πραγματο−
ποιείται σε δύο στάδια, το στάδιο της ενημέρωσης και
το στάδιο της εκτύπωσης.
5. Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται με την εισαγωγή
των δεδομένων κάθε οικονομικής πράξης που πραγμα−
τοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ στο αρχείο του Η/Υ και τη λογιστικο−
ποίηση των πράξεων αυτών στις νόμιμες προθεσμίες. Η
εισαγωγή γίνεται με πληκτρολόγηση ή αυτόματα όταν
υπάρχει σύστημα on line ενημέρωσης των βιβλίων με
τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά.
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6. Η εκτύπωση είναι η μεταφορά από το αρχείο του
Η/Υ και η απεικόνιση σε μηχανογραφικά έντυπα των
οικονομικών πράξεων.
7. Τα ημερολόγια στα οποία καταχωρούνται πρωτο−
γενώς οι εγγραφές, ενημερώνονται στις νόμιμες προ−
θεσμίες.
8. Η θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και καταστάσε−
ων της ΕΛΣΤΑΤ, γίνεται από τον Πρόεδρό της ή από
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
Άρθρο 28
Προϋπολογισμός – Απολογισμός
1. α) Με τον προϋπολογισμό προσδιορίζονται τα έσοδα
και καθορίζονται τα όρια των εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ για
κάθε οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει
όλα τα κονδύλια που είναι αναγκαία για τη διάθεση
στους χρήστες στατιστικών υψηλής ποιότητας, σύμφω−
να με όλες τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές υποχρεώσεις.
β) Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού ταξινο−
μούνται κατά είδος, ομάδες και κατηγορίες, σύμφωνα
με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προ−
ϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.
γ) Με αιτιολογημένες Αποφάσεις του Προέδρου εί−
ναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό
της ΕΛΣΤΑΤ με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του
προϋπολογισμού.
2. Ο απολογισμός κάθε έτους εμφανίζει κατά στήλες
και την τάξη του προϋπολογισμού:
α) τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα,
β) τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις και τροποποι−
ήσεις τους,
γ) τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα,
δ) τις διαφορές επί πλέον ή έλαττον εσόδων – εξό−
δων και
ε) το πλεόνασμα ή έλλειμμα.
Στο τέλος του απολογισμού κάθε έτους παρατίθεται
το ισοζύγιο της χρηματικής διαχείρισης, το οποίο εμ−
φανίζει στη χρέωση το χρηματικό υπόλοιπο της 31ης
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και τις κατά τη
διάρκεια του έτους πραγματοποιηθείσες εισπράξεις, και
στην πίστωση τις κατά τη διάρκεια του αυτού έτους
πραγματοποιηθείσες πληρωμές και το χρηματικό υπό−
λοιπο της 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
3. Ο ετήσιος απολογισμός συνοδεύεται από λεπτομε−
ρή αιτιολογική έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τη διαχείριση
και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της κατά
το οικονομικό έτος.
4. Ο απολογισμός, μετά την έγκρισή του, υποβάλλεται
με τα σχετικά δικαιολογητικά εσόδων και δαπανών στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα στις προβλεπόμενες κάθε
φορά από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του λογι−
στικού των ΝΠΔΔ προθεσμίες.
Άρθρο 29
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
1. Η ΕΛΣΤΑΤ συντάσσει τις ακόλουθες ετήσιες οικο−
νομικές καταστάσεις:
α) Κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσης.
β) Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρή−
σης.
γ) Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.
δ) Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.

ε) Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελε−
σμάτων χρήσης.
2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται το αργότερο
εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του διαχειρι−
στικού έτους, με ημερομηνία σύνταξης την 31η Δεκεμ−
βρίου εκάστου έτους και υποβάλλονται στα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα.
3. Πριν από την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων γίνεται απογραφή των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο
της ΕΛΣΤΑΤ.
Άρθρο 30
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης
1. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετή−
σιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της
ΕΛΣΤΑΤ γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές που
ορίζονται με Απόφαση του Προέδρου.
2. Οι ορκωτοί λογιστές υποβάλλουν στον Πρόεδρο την
έκθεση ελέγχου μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους. Οι
εκθέσεις υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 31
Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες
1. Οι κάθε μορφής προμήθειες αγαθών και οι αναθέσεις
εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ
διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δι−
ατάξεις περί προμηθειών δημοσίου κλπ. και συμπληρω−
ματικά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
2. Κάθε προμήθεια και ανάθεση διενεργείται με Από−
φαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ή του εξουσιοδο−
τημένου από αυτόν οργάνου, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων.
3. Οι προμήθειες αγαθών, οι αναθέσεις εκτέλεσης έρ−
γων και παροχής υπηρεσιών πραγματοποιούνται από
την ΕΛΣΤΑΤ:
α) Με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή
απευθείας ανάθεση) για ετήσια συνολική δαπάνη αυ−
τών κατά κωδικό αριθμό είδους μέχρι του ποσού που
ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού.
β) Με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός)
για ετήσια συνολική δαπάνη αυτών κατά κωδικό αριθμό
είδους, μέχρι του ποσού που ορίζεται στην εκάστοτε
ισχύουσα σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
γ) Με διενέργεια διαγωνισμού ανοιχτού ή κλειστού,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομο−
θεσία.
4. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνι−
σμών και η διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται από
επιτροπές, η σύνθεση και η θητεία των οποίων καθο−
ρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά
από έγκριση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης
βεβαιώνεται από σχετική τριμελή επιτροπή παραλαβής,
η σύνθεση και η θητεία της οποίας καθορίζονται με
Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
6. Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται από υπαλ−
λήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στην ΕΛΣΤΑΤ και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύ−
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ουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων.
7. Στις εν λόγω επιτροπές είναι δυνατή η συμμετοχή
ειδικών εμπειρογνωμόνων, εφόσον απαιτούνται εξειδι−
κευμένες γνώσεις.
Άρθρο 32
Μισθώσεις – Εκμισθώσεις – Αγορές –
Εκποιήσεις Ακινήτων
1. Για τη μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων από την ΕΛ−
ΣΤΑΤ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ
Α΄ 212), όπως ισχύει.
2. Επιτρέπεται η μέχρι τριών (3) ετών μίσθωση με
απευθείας συμφωνία μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, ύστε−
ρα από ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Προέδρου
της ΕΛΣΤΑΤ, σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις
ή στην περίπτωση που έγινε δύο φορές διαγωνισμός και
απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή κρίθηκε ασύμφορος, τηρου−
μένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΠΔ 715/1979,
όπως ισχύει.
3. Επίσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50
− 64 του ΠΔ 715/1979, όπως ισχύει και προκειμένου για
αγορά, εκποίηση, αντιπαροχή και ανταλλαγή ακινήτων
από την ΕΛΣΤΑΤ.
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Άρθρο 33
Εξειδίκευση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού
1. Η εξειδίκευση των διατάξεων του παρόντος Κανονι−
σμού μπορεί να γίνεται με Αποφάσεις του Προέδρου της
ΕΛΣΤΑΤ, ή με συμφωνίες συνεργασίας με τους φορείς
του ΕΛΣΣ. Η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών θα
γίνεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς να
απαιτείται άλλη δημοσίευσή τους.
2. Για οποιοδήποτε θέμα, που δεν ρυθμίζεται από τον
παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νό−
μου 3832/2010, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2012
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02023902808120012*
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