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(Εγκφκλιοσ Εφαρμογισ Κανόνων Επιλογισ, Τοποκζτθςθσ και Ανάκεςθσ Μονάδων
Ερευνϊν Ιανουαρίου-Αυγοφςτου 2017)
Θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ςτo πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ, τθσ
αξιοπιςτίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςτατιςτικϊν εργαςιϊν και δίνοντασ
μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν τθσ με βάςθ ζνα ςφςτθμα κανόνων
διαφάνειασ, αμερολθψίασ και αξιοκρατικϊν κριτθρίων, εφαρμόηει καινο τόμεσ
διαδικαςίεσ, για τθν επιλογι, κατάταξθ και ανάκεςθ μονάδων ερευνϊν ςτουσ Ιδιϊτεσ
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Συνεργάτεσ (ΙΣ), οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε
δεκάδεσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ ετθςίωσ.
Οι διαδικαςίεσ αυτζσ και οι κανόνεσ καταγράφονται ωσ ακολοφκωσ:
Δθμιουργία θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Ιδιωτϊν Συνεργατϊν
α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν καταρτίηεται κάκε οκτϊ (8) μινεσ από τθν ΕΛΣΤΑΤ. Για
το ςκοπό αυτό, θ ΕΛΣΤΑΤ, με δθμόςια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Δελτίο
Τφπου, δθμοςίευςθ ςε μία τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα πανελλινιασ
κυκλοφορίασ, ανακοινϊςεισ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, κακϊσ και με ανάρτθςθ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ) καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο
Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν για τισ διενεργοφμενεσ από αυτιν ςτατιςτικζσ
ζρευνεσ ςτθν αντίςτοιχθ οκτάμθνθ περίοδο να υποβάλουν θλεκτρονικι Αίτθςθ –
Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυμμετοχισ – για ζνταξθ ςτο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν
Ιανουαρίου – Αυγοφςτου 2017, οι ενδιαφερόμενοι κλικθκαν να υποβάλουν αίτθςθ
από τθ 12 θ ϊρα τθσ 18 θσ Νοεμβρίου 2016 μζχρι και τθν 24 θ ϊρα τθσ 18 θσ
Δεκεμβρίου 2016. Λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ που παρουςιάςκθκε τισ δφο
τελευταίεσ θμζρεσ (17, 18/12/2016) ςτθν εφαρμογι, παρατάκθκε, κατ όπιν ζγκριςθσ
του Ρροζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ, θ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων ζωσ τθν 24 θ ϊρα τθσ
20 θσ Δεκεμβρίου 2016.
β. Ρροχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ΕΛΣΤΑΤ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για ζνταξθ ςτο Μθτρϊο ΙΣ ζχουν μόνον φυςικά πρόςωπα,
τα οποία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον απόφοιτοι Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου,
θλικίασ 18 ζωσ 67 ετϊν.
Οι ΙΣ που κα επιλεγοφν, υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 36, 39 και 41 του Ν.
4387/2016 «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ - Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ
ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ - υκμίςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τυχερϊν
παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Στθν περίπτωςθ που ςυνταξιοφχοι τθσ παρ. 1 του άρκρου 20 του Ν. 4387/2016
ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο και αναλάβουν εργαςία, θ καταβολι τθσ ςφνταξθσ τουσ ι των
ςυντάξεων τουσ, κφριων και επικουρικϊν, αναςτζλλεται για όςο χρόνο διαρκεί θ
παροχι τθσ εργαςίασ τουσ, δεδομζνου ότι θ ΕΛΣΤΑΤ είναι φορζασ τθσ Γενικισ
Κυβζρνθςθσ (άρκρο 20 παρ. 2 του Ν. 4387/2016).
Επιςθμαίνεται ότι οι υπάλλθλοι δθμόςιων υπθρεςιϊν, νομικϊν προςϊπων δθμόςιου
δικαίου, οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλων δθμόςιων οργανιςμϊν , κακϊσ
και υπάλλθλοι τθσ ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, δεν ζχουν δικαίωμα
υποβολισ αίτθςθσ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
Οι Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ (ΙΣ) χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι ςτοιχείων ςτατιςτικϊν
ερευνϊν και απογραφϊν. Ειδικότερα, το ζργο του ΙΣ περιλαμβάνει τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και
ςωςτι ςυλλογι και ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων από επιχειριςεισ και νοικοκυριά. Τα ςτοιχεία
ςυλλζγονται, κυρίωσ, με προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ, ςτο χϊρο των νοικοκυριϊν ι των
επιχειριςεων, με ειδικά, κατά ζρευνα, ερωτθματολόγια. Επειδι για τθ ςυμπλιρωςθ των
ερωτθματολογίων απαιτοφνται πολλαπλζσ μετακινιςεισ των ΙΣ ςε νοικοκυριά και επιχειριςεισ,
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κακϊσ και προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ υπευκφνουσ αυτϊν, οι ΙΣ πρζπει να είναι υγιείσ
και να ζχουν καλι φυςικι κατάςταςθ και γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ζτςι ϊςτε να
μποροφν να ανταποκρίνονται επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ των ερευνϊν.
Ιδιαίτερα για τθ ςυμμετοχι ςτθν Ετιςια Γεωργικι Ζρευνα (ΕΓΕ) δικαίωμα υποβολισ
αίτθςθσ ζχουν αποκλειςτικά γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιϊτεσ και ιδιωτικοί υπάλλθλοι,
Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, θλικίασ 22 -67 ετϊν, με γνϊςθ Θ/Υ
(Microsoft Office Excel).
Το ζργο των ΙΣ που κα απαςχολθκοφν με τθν Ετιςια Γεωργικι Ζρευνα περιλαμβάνει
τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ςωςτι ςυλλογι ςτοιχείων τθσ ζρευνασ. Θ ςυλλογι γίνεται από
διοικθτικζσ πθγζσ (Δ/νςεισ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ΟΡΕΚΕΡΕ, Δ/νςεισ Αλιείασ, Δ/νςεισ
Κτθνιατρικισ, Υπθρεςίεσ Εγγείων Βελτιϊςεων κ.λπ.), κακϊσ και από οποιαδιποτε άλλθ
πθγι που διακζτει ςχετικά ςτοιχεία, με επιτόπιεσ επιςκζψεισ και με τθ ςυμπλιρωςθ
βοθκθτικϊν ερωτθματολογίων (ςε αρχεία excel). Ρολλζσ φορζσ, είναι απαραίτθτεσ οι
επιςκζψεισ για προςωπικι ςυνζντευξθ ςε παραγωγοφσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν
προϊόντων.
Θ παροχι υπθρεςιϊν των ΙΣ ςτθν ΕΛΣΤΑΤ ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκρφπτει ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και
Διαχείριςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 2390/Βϋ/28.08.2012).
Οι αιτιςεισ, για τθν εγγραφι ςτο νζο Μθτρϊο ΙΣ, υποβάλλονται από τουσ
ενδιαφερόμενουσ μόνον θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ www.statistics.gr, ςτθν κεντρικι ςελίδα του Portal, κεματικι ενότθτα
ΕΛΣΤΑΤ, ζνδειξθ «Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ ΕΛΣΤΑΤ».
Επίςθσ, για απευκείασ πρόςβαςθ, θ διεφκυνςθ URL είναι θ:
https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472000:5558
Οι ΙΣ που είχαν εγγραφεί ςε προθγοφμενα Μθτρϊα ΙΣ, πρζπει να υποβάλουν νζα
Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ εγγραφισ.
Για τουσ ενδιαφερόμενουσ που δεν διακζτουν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι
με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, κα υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ
Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νςθ Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ - Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, Δ/νςθ Στατιςτικισ
Ρλθροφόρθςθσ & Εκδόςεων-Τμιμα Βιβλιοκικθσ), κακϊσ και ςτισ Υπθρεςίεσ
Στατιςτικισ Νομϊν (ΥΣΝ).
γ. Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ Ιδιωτϊν Συνεργατϊν
Οι αιτιςεισ, για τθν εγγραφι ςτο νζο Μθτρϊο ΙΣ, υποβάλλονται από τουσ
ενδιαφερόμενουσ μόνον θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ www.statistics.gr, ςτθν κεντρικι ςελίδα του Portal, κεματικι ενότθτα
ΕΛΣΤΑΤ, ζνδειξθ «Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ ΕΛΣΤΑΤ» και είναι ταυτόχρονα και Υπεφκυνεσ
Δθλϊςεισ για όςα δθλϊνονται από τουσ υποψιφιουσ. Για απευκείασ πρόςβαςθ, θ
διεφκυνςθ URL είναι:
https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472000:5558
Οι ΙΣ που είχαν εγγραφεί ςε προθγοφμενα Μθτρϊα ΙΣ, πρζπει να υποβάλουν νζα
Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ εγγραφισ.
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Για τουσ ενδιαφερόμενουσ που δεν διακζτουν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι
με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ Αίτθςθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νςθ Διοικθ τικισ
Υποςτιριξθσ - Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, Δ/νςθ Στατιςτικισ
Ρλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων-Τμιμα Βιβλιοκικθσ), κακϊσ και ςτισ Υπθρεςίεσ
Στατιςτικισ Νομϊν (ΥΣΝ).
Οι υποψιφιοι ΙΣ ζχουν τθ δυνατότθτα εκτφπωςθσ (πριν τθν υποβολι) τθσ Αίτθςθσ
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που υποβάλλουν και θ ολοκλιρωςθ τθσ ζγκυρθσ υποβολισ τθσ
βεβαιϊνεται με τθν ζκδοςθ ατομικοφ, για κάκε υποψιφιο ΙΣ, κωδικοφ αρικμοφ
ζγκυρθσ υποβολισ.
ΑΡΟΔΕΚΤΘ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Θ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΡΟΒΛΘΘΕΙΣΑ ι ΤΟΡΟΡΟΙΘΘΕΙΣΑ ΑΙΤΘΣΘ ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ ΣΤΘΝ
ΑΧΘ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΘΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ.
δ. Διλωςθ ανακριβϊν ςτοιχείων
Διλωςθ ανακριβϊν ςτοιχείων ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του υποψιφιου ΙΣ
από τισ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το νζο Μθτρϊο ΙΣ.
ε. Δικαιολογθτικά που υποβάλλονται
Θ ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο ΙΣ γίνεται με τθν ζγκαιρθ υποβολι όλων των
απαιτοφμενων ζγκυρων δικαιολογθτικϊν.
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να διακζτουν και όταν τουσ ηθτθκεί, να υποβάλουν αποκλειςτικά
εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν επί ποινι αποκλειςμοφ, από τθν θμερομθνία ειδοποίθςθσ
για ανάκεςθ εργαςίασ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του
διαβατθρίου, όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου.
2) Βεβαίωςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου και ΔΟΥ που ανικουν.
3) Αντίγραφο Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ).
4) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ότι ςυναινεί ςτθ λιψθ από τθν ΕΛΣΤΑΤ αντιγράφου
του Ροινικοφ Μθτρϊου του, από τθν αρμόδια αρχι.
5) Φωτοαντίγραφο ςελίδασ βιβλιαρίου ι καρτζλασ Τραπζηθσ, ςτθν οποία να φαίνεται ότι ο
ενδιαφερόμενοσ είναι ο πρϊτοσ δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ.
6) Δφο (2) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ.
Επίςθσ, πρζπει να διακζτουν όςα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ζχουν επικαλεςτεί με τθν
αίτθςι τουσ:
7) Τίτλο-ουσ ςπουδϊν (για τίτλουσ Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ,
αποκτθκζντεσ ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ από το πρϊθν ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν
ΔΟΑΤΑΡ ι το ΙΤΕ αντίςτοιχα).
8) Βεβαίωςθ ςπουδϊν (για τουσ φοιτθτζσ-τριεσ).
9) Στθν περίπτωςθ που διακζτουν Δελτίο Ραροχισ Υπθρεςιϊν: Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν
φυςικοφ προςϊπου επιτθδευματία ωσ ερευνθτισ ι επζκταςθσ άλλθσ προχπάρχουςασ
δραςτθριότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα.
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10) Στθν περίπτωςθ που δεν διακζτουν Δελτίο Ραροχισ Υπθρεςιϊν: Υπεφκυνθ Διλωςθ του
Ν.1599/1986: (α) ότι δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του Ν.4308/2014 ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ
του άρκρου 39 του ιδίου Νόμου και (β) ότι γνωρίηουν ότι το ςυνολικό ετιςιο ποςό που
μποροφν να λάβουν (όπωσ προβλζπεται από το παραπάνω άρκρο), είτε από τθν ΕΛΣΤΑΤ είτε
από αλλοφ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 10.000 ευρϊ από παροχι υπθρεςιϊν.
11) Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ, τουλάχιςτον επιπζδου Β1 (Ν.2413/1996, άρκρο 10, παρ. 1,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ρ.Δ 21/2014, ΦΕΚ 31/Α’/11-2-2014) για υποψιφιουσ
που δθλϊνουν ότι δεν κατζχουν τίτλο ςπουδϊν ( υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ) από τθν Ελλάδα
Τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται από τουσ υποψιφιουσ ΙΣ αυτοπροςϊπωσ.
Οι υπεφκυνοι υπάλλθλοι των ερευνϊν, μετά τθν επιλογι των ΙΣ, ενθμερϊνονται από
εφαρμογι
που
τρζχει
μζςω
του
ςυνδζςμου:
https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=1821:800044 για τα δικαιολογθτικά που πρζπει να
ηθτθκοφν από κάκε ΙΣ, π.χ., τίτλο ςπουδϊν, πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ, αναγνϊριςθ τίτλου
ςπουδϊν εξωτερικοφ (ΔΙΚΑΤΣΑ – ΔΟΑΤΑΡ), βεβαίωςθ για τυχόν δθλωκείςα εμπειρία εκτόσ
ΕΛΣΤΑΤ κ.λ.π., ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ του κάκε ΙΣ.
Ενθμερϊνουν τθλεφωνικά τουσ ΙΣ για τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςουν, το
χρόνο και τόπο που κα διενεργθκεί ςχετικό ςεμινάριο, όπου και κα γίνει θ παράδοςθ και ο
ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν.
Για τουσ ΙΣ που κα απαςχολθκοφν ςτθν Αττικι, τα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν, όταν τουσ
ηθτθκοφν, ςτα κεντρικά γραφεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτθ Διεφκυνςθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που είναι αρμόδια για
τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ για τθν οποία ζχουν επιλεγεί.
Για τουσ ΙΣ που κα απαςχολθκοφν ςε Νομοφσ εκτόσ Αττικισ, τα δικαιολογθτικά κα
υποβλθκοφν, όταν τουσ ηθτθκοφν, ςτθν οικεία ΥΣΝ.
Στθ ςυνζχεια, μετά από ζλεγχο και αξιολόγθςθ από τα αρμόδια Τμιματα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, τα
δικαιολογθτικά διαβιβάηονται ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ - Τμιμα Επικεϊρθςθσ
και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
Οι ΙΣ, για να ζχουν δικαίωμα παραλαβισ του υλικοφ τθσ ζρευνασ, πρζπει προθγουμζνωσ να
ζχουν παραδϊςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, κατά τθν εκπαίδευςθ ςτθν πρϊτθ
ζρευνα που κα επιλεγοφν, τα οποία ελζγχονται προκαταρκτικά από τουσ αρμόδιουσ
υπαλλιλουσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που τα παραλαμβάνουν.
Με τθν παραλαβι των δικαιολογθτικϊν οι υπεφκυνοι υπάλλθλοι των ερευνϊν ελζγχουν:
1. Τον τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ πρζπει να ςυμφωνεί με τον δθλωκζντα ςτθν Αίτθςθ –
Υπεφκυνθ Διλωςθ.
Ρροςοχι: Ππωσ επιςθμαίνεται και ςτθν Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ, οι κάτοχοι
Ρανεπιςτθμιακοφ Τίτλου Σπουδϊν πενταετοφσ διάρκειασ (π.χ., Ρολυτεχνείου, Γεωπονικισ κ.α.)
κεωροφνται πτυχιοφχοι και όχι κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ.
2. Τθ βεβαίωςθ ςπουδϊν (για φοιτθτζσ-τριεσ).
3. Τθ δθλωκείςα εμπειρία ςε ζρευνεσ εκτόσ ΕΛΣΤΑΤ για τθν οποία ο ΙΣ πρζπει να προςκομίςει
ςχετικι βεβαίωςθ που να τθν επιβεβαιϊνει, για όςα ζτθ ζχει αυτι δθλωκεί.
Ρροςοχι :
Στθν Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτθν Ετιςια Γεωργικι Ζρευνα θ εμπειρία
ςε ςτατιςτικζσ ζρευνεσ άλλου φορζα, αναφζρεται ςτθν Ζρευνα Δίκτυο Γεωργικισ
Λογιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ (ΔΙΓΕΛΡ-FAND- RICA).
Θ Εμπειρία ςε ςτατιςτικζσ ζρευνεσ άλλου φορζα μπορεί να δθλωκεί μόνο όταν οι ζρευνεσ,
ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν οι ΙΣ διενεργικθκαν με προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ ι τθλεφωνικά ςτα
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νοικοκυριά ι τισ επιχειριςεισ με τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων για τθ ςυγκζντρωςθ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Κατά ςυνζπεια, ςτο μζροσ αυτό τθσ Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ δεν πρζπει να δθλϊνονται
ωσ εμπειρία τυχόν άλλεσ εργαςίεσ ςε άλλουσ φορείσ, οι οποίεσ δεν πλθροφν τισ παραπάνω
προχποκζςεισ (π.χ., ειςαγωγι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζνων, ερευνθτικζσ μελζτεσ
που γίνονται βάςει διακζςιμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κ.λ.π.).
Στα δικαιολογθτικά που κα προςκομίςουν οι ΙΣ κα πρζπει να αναγράφεται με ςαφινεια το
είδοσ των ερευνϊν που διενεργικθκαν από άλλουσ φορείσ και ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν οι ΙΣ,
κακϊσ και το ζτοσ ι τα ζτθ διενζργειάσ τουσ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά αυτά δεν
επιβεβαιωκοφν από τθν ΕΛΣΤΑΤ, κα κεωρθκοφν ανακριβι και ο ΙΣ κα αποκλειςτεί από τισ
ζρευνεσ του τρζχοντοσ μθτρϊου, ενϊ, παράλλθλα, κα κλθκεί να παραδϊςει ότι του ζχει
ανατεκεί μζχρι εκείνθ τθν ςτιγμι.
Θ δθλωκείςα εμπειρία ςε ζρευνεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ ελζγχεται από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν με βάςθ τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Θ εμπειρία από μθνιαίεσ και τριμθνιαίεσ ζρευνεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που διενεργικθκαν μζςα ςε
ζνα ζτοσ, κα δθλϊνεται μία φορά, δθλαδι ςτο ζτοσ που διενεργικθκαν οι ζρευνεσ.
Επίςθσ, θ εμπειρία από ετιςιεσ ζρευνεσ των οποίων οι εργαςίεσ για τθν ολοκλιρωςι τουσ
ςυνεχίςτθκαν και το επόμενο ζτοσ, κα δθλϊνεται μία φορά, δθλαδι ςτο ζτοσ ζναρξθσ τθσ
διενζργειάσ τουσ.
Εάν κατά τον ζλεγχο τθσ δθλωκείςασ εμπειρίασ των ΙΣ ςε ζρευνεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, από το Τμιμα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, διαπιςτωκεί ότι οριςμζνοι ΙΣ διλωςαν το ζτοσ
αναφοράσ αντί του ζτουσ διενζργειασ των ερευνϊν, αυτοί δεν κα αποκλειςτοφν από το νζο
Μθτρϊο, εφόςον αυτό δεν επθρεάηει τθ μοριοδότθςθ του υποψιφιου. Θα πρζπει, όμωσ, να
ςτζλνεται από το Τμιμα Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ςε αυτοφσ τουσ ΙΣ αυςτθρι επιςτολι
επιςθμαίνοντασ τθ μθ ορκι διλωςι τουσ και ότι θ επανάλθψθ τζτοιων λακϊν από μζρουσ
τουσ μπορεί να οδθγιςει ςε αποκλειςμό τουσ ςτο μζλλον λόγω ενδείξεων μθ επαρκοφσ
δυνατότθτασ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΛΣΤΑΤ.
Για τουσ ΙΣ που περιλαμβάνονταν ςε προθγοφμενα μθτρϊα και είχαν αποκλειςτεί για τον
ανωτζρω λόγο, παφει να ιςχφει ο αποκλειςμόσ τουσ και επανζρχονται ςτο νζο Μθτρϊο,
εφόςον ζχουν υποβάλει ςχετικι Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ.
Αφοφ ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν, ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ ι τθσ ΥΣΝ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εγγράφωσ (ςυνθμμζνοσ πίνακασ) τθν ορκότθτα και πλθρότθτα των ςχετικϊν
δικαιολογθτικϊν. Σε περίπτωςθ που ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ ι τθσ ΥΣΝ υποβάλλει
ΑΝΑΚΙΒΘ ΒΕΒΑΙΩΣΘ, κα υποςτεί τισ νόμιμεσ διοικθτικζσ και πεικαρχικζσ κυρϊςεισ.
Τα δικαιολογθτικά των ΙΣ μαηί με τθ βεβαίωςθ ορκότθτασ και πλθρότθτασ που υπογράφεται
από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ ι τθσ ΥΣΝ, αποςτζλλονται ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ και
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
Ειδικότερα:
Μετά τον ζλεγχο και τθν εξακρίβωςθ τθσ ορκότθτασ και πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν των
ΙΣ εκδίδεται άμεςα θ Κάρτα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ. Για τουσ ΙΣ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν
Αττικι, τθν Κάρτα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ υπογράφει ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ μετά τθν παραλαβι τθσ προαναφερκείςασ βεβαίωςθσ και των ςχετικϊν
δικαιολογθτικϊν.
Οι κάρτεσ των ΙΣ, οι οποίοι κα απαςχολθκοφν εκτόσ Αττικισ, υπογράφονται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ ΥΣΝ και παραδίδονται ςτουσ ΙΣ αμζςωσ μετά τθν εξακρίβωςθ τθσ ορκότθτασ
και πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν τουσ.
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Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Κάρτασ ΙΣ, οι Ρροϊςτάμενοι των ΥΣΝ κα πρζπει να αποςτείλουν ςτο
Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν μζςα ςε προκεςμία 15 θμερολογιακϊν θμερϊν
τα δικαιολογθτικά μαηί με φωτοτυπία τθσ Κάρτασ ΙΣ.
Τα δικαιολογθτικά των ΙΣ, μετά τον πρϊτο ζλεγχο και διαβίβαςθσ τουσ ςτο Τμιμα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, αρχειοκετοφνται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (με
απεικόνιςθ μζςω scanner). Το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν διενεργεί τον
τελικό ζλεγχο για τθν πλθρότθτα και ορκότθτα όλων των δικαιολογθτικϊν και βεβαιϊςεων.

I.

Αξιολόγθςθ - Μοριοδότθςθ Ιδιωτϊν Συνεργατϊν

Με γνϊμονα τθν αμερολθψία, τθν αντικειμενικότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν
καλφτερθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των ΙΣ για τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων,
κακορίηονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ πριν τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ του ιςχφοντοσ
Μθτρϊου, τα μόρια των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ αυτϊν, οι ειδικοί ανά ζρευνα- ςυντελεςτζσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων, κακϊσ και οι περιοριςμοί ςυμμετοχισ
ςτισ ζρευνεσ.

1.

2.
α
α1
α2
α3
β
β1
β2
β3

ΡΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΜΟΙΑ
ΚΙΤΘΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΙΩΝ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ
Χαρακτθριςτικά
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
40%
100
40 *
Διδάκτωρ
90
36
Μεταπτυχιακόσ
85
34
Ρτυχιοφχοσ Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ
75
30
Φοιτθτισ Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ
65
26 ( * * )
Απόφοιτοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
ΕΜΡΕΙΙΑ ΣΕ ΕΕΥΝΕΣ
60%
Χωρίσ εμπειρία
20
12 ( * * )
1
Ζρευνεσ
30%
Εμπειρία ςε 1-3 διαφορετικζσ ζρευνεσ
60
18
Εμπειρία ςε 4-8 διαφορετικζσ ζρευνεσ
80
24
Εμπειρία ςε 9 και περιςςότερεσ
100
30 *
διαφορετικζσ ζρευνεσ
Επαναλιψεισ 2
30%
Εμπειρία 1-3 φορζσ
60
18
Εμπειρία 4-8 φορζσ
80
24
Εμπειρία 9 και περιςςότερεσ φορζσ
100
30 *
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ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΟΣΤΩΝ ( 1+2 )
100%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΙΩΝ ( άκροιςμα * )
100
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΙΩΝ ( άκροιςμα * * )
38
1 «Θ εμπειρία ςε ζρευνεσ» αφορά τθν κατθγορία των ερευνϊν α1,α2,α3 που απαςχολικθκε ο
υποψιφιοσ και υπολογίηεται μία φορά ανά κατθγορία
2 «Θ εμπειρία ςε επαναλιψεισ» αφορά το πλικοσ των διακριτϊν ετϊν που απαςχολικθκε ο
υποψιφιοσ ςε ζρευνεσ
Ραράδειγμα: Θ ςυμμετοχι τθν ίδια χρονιά ςε διαφορετικζσ ζρευνεσ κα λθφκεί ωσ εμπειρία
ενόσ ζτουσ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΙΩΝ ΤΩΝ ΚΙΤΘΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ
Α. Ειδικόσ Συντελεςτισ 1,4: Για Γυναίκα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ
Α1. Ρρόςκετοσ Συντελεςτισ 1,1: Για γυναίκα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ θλικίασ 40-67 ετϊν.
Οι Ειδικοί αυτοί Συντελεςτζσ (Α.:1,4 και Α1.:1,1) ιςχφουν για τθν ζρευνα:
«ΕΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΕΟΡ)»
Β. Ειδικόσ Συντελεςτισ 1,4: Για Άνδρα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ
Ο Ειδικόσ αυτόσ Συντελεςτισ ιςχφει για τθν ζρευνα:
«ΕΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ»
Γ. Ειδικόσ Συντελεςτισ 1,2: Για Ιδιϊτθ Συνεργάτθ με πτυχίο ςυναφζσ με το αντικείμενο των
ερευνϊν του Ρρωτογενι Τομζα (πλθν τθσ Ετιςιασ Γεωργικισ Ζρευνασ), όπωσ:
ΓΕΩΓΙΑΣ - ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΘΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ) – ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ.
Δ. Ειδικόσ ςυντελεςτισ 1,2: Για Ιδιϊτθ Συνεργάτθ με ειδικζσ γνϊςεισ, όπωσ γνϊςεισ ςε Θ/Υ:
Ο Ειδικόσ αυτόσ Συντελεςτισ ιςχφει για τισ ζρευνεσ:
α. «ΕΕΥΝΑ ΧΘΣΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ICT)
β. «ΕΕΥΝΑ ΧΘΣΘΣ ΧΟΝΟΥ»
γ. «ΕΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΕΟΡ)»
δ. « ΕΕΥΝΑ ΕΡΙΒΑΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΤΙΚΟΤΘΤΑΣ»
Επίςθσ, ο ειδικόσ αυτόσ Συντελεςτισ ιςχφει και για τισ ζρευνεσ που, ρθτά και εκ των προτζρων,
ζχει οριςκεί ότι απαιτοφνται Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ με ειδικζσ γνϊςεισ ςε ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο.
II.

Ιςοβακμία Υποψθφίων Ιδιωτϊν Συνεργατϊν

Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ κατά τθν επιλογι και ανάκεςθ ζρευνασ προθγείται ο ΙΣ που ζχει
μεγαλφτερθ εμπειρία ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα για τθν οποία γίνεται επιλογι ΙΣ. Αν πάλι
προκφψει να ζχουν και ιςοβακμία και τθν ίδια εμπειρία περιςςότεροι του ενόσ, προθγοφνται
κατά ςειρά αυτοί που ζχουν το μικρότερο τυχαίο αρικμό κατάταξθσ.
Ο τυχαίοσ αρικμόσ κατάταξθσ προςδιορίηεται μθχανογραφικά και επιβεβαιϊνεται παρουςία
των Ρροϊςταμζνων των Γενικϊν Διευκφνςεων, των Ρροϊςταμζνων των Διευκφνςεων που
διενεργοφν ζρευνεσ με ΙΣ και του Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν (ι των νόμιμων αναπλθρωτϊν τουσ).
III.

Κατάταξθ Υποψθφίων Ιδιωτϊν Συνεργατϊν
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Στουσ υποψιφιουσ Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ ηθτείται να δθλϊνουν ςτθν Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςι
τουσ μόνον μία κατθγορία ζρευνασ ςτθν οποία επικυμοφν να απαςχολθκοφν.
Οι κατθγορίεσ είναι:
1. Ζρευνεσ που διενεργοφνται ςε Νοικοκυριά
2. Ζρευνεσ που διενεργοφνται ςε Επιχειριςεισ
3. Ετιςια Στατιςτικι Γεωργικι Ζρευνα
Επίςθσ, ηθτείται να δθλϊνουν μζροσ ι όλουσ τουσ Καλλικρατικοφσ Διμουσ τθσ ίδιασ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ςτθν περιοχι των οποίων προτιμοφν να λάβουν μζροσ ςε ζρευνεσ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ με εξαίρεςθ τα Δωδεκάνθςα, τθν Καβάλα, τισ Κυκλάδεσ, τθ Μαγνθςία και τισ Νιςουσ
(Αττικισ), όπου, λόγω των νθςιωτικϊν ιδιαιτεροτιτων, οι περιφζρειεσ κακορίηονται ωσ εξισ:
ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΑ
ΔΘΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΘΣΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΑΣΤΥΡΑΛΑΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΑΘΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΚΩ
ΔΘΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΛΕΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΝΙΣΥΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΡΑΤΜΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΟΔΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΥΜΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΤΘΛΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΧΑΛΚΘΣ
ΘΑΣΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
ΔΘΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΡΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΜΟΓΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΑΦΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΔΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΤΙΡΑΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΘΘΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΙΘΤΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΘΛΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
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ΔΘΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΡΑΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΕΙΦΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΥΟΥ-ΕΜΟΥΡΟΛΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΤΘΝΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΟΥ
ΜΑΓΝΘΣΙΑ – ΣΡΟΑΔΕΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΛΜΥΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΑΛΟΝΝΘΣΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΗΑΓΟΑΣ – ΜΟΥΕΣΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΡΘΛΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΘΓΑ ΦΕΑΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΚΟΡΕΛΟΥ
ΝΘΣΟΙ (Αττικισ),
ΔΘΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΙΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΚΥΘΘΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΡΟΟΥ
ΔΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΔΘΜΟΣ ΣΡΕΤΣΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΤΟΙΗΘΝΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΥΔΑΣ
Επιςθμαίνεται ότι δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ για οδοιπορικά ζξοδα ςτουσ ΙΣ από τθν
ΕΛΣΤΑΤ.
Οι υποψιφιοι πρζπει να δθλϊνουν προτίμθςθ μόνο ςε περιοχζσ που κρίνουν ότι μποροφν να
μεταβοφν με ίδια ζξοδα. Επίςθσ, οι υποψιφιοι ΙΣ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ ότι ςε κάποιεσ
περιοχζσ μπορεί να είναι διακζςιμοσ μόνον μικρόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων για ςυλλογι.
Θ κατάταξθ κατά ςειρά προτεραιότθτασ επιλογισ και ανάκεςθσ των υποψιφιων ΙΣ, που
πλθροφν τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο θλεκτρονικό Μθτρϊο, γίνεται με τθ διάκριςθ κατά
κατθγορία ερευνϊν, κατά ζρευνα, κατά δθλωκζντα Καλλικρατικό Διμο προτίμθςθσ
απαςχόλθςθσ που ζχει ζςτω και μία μονάδα ζρευνασ και κατά φκίνουςα ςειρά μορίων,
ςφμφωνα με τα κριτιρια και τα χαρακτθριςτικά αξιολόγθςθσ, κακϊσ και με υπολογιςμό των
ειδικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ για τισ ζρευνεσ που το απαιτοφν.
Οι πίνακεσ κατάταξθσ των υποψιφιων ΙΣ καταρτίηονται κατά ζρευνα, ςε επίπεδο
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και περιζχουν τα ονόματα των υποψιφιων ΙΣ, κατά δθλωκζντα Διμο
προτίμθςθσ για απαςχόλθςθ, κατά φκίνουςα ςειρά μορίων και ςφμφωνα με τον τυχαίο
αρικμό κατάταξθσ.
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Οι Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ ςτθν ΕΛΣΤΑΤ εντόσ 21
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των ςχετικϊν Ρινάκων
Κατάταξθσ.
IV.

Φίλτρα αποκλειςμοφ από τισ Καταςτάςεισ Κατάταξθσ

Στισ κατατάξεισ των υποψιφιων ΙΣ χρθςιμοποιοφνται και τα ακόλουκα φίλτρα αποκλειςμοφ:
α. Ιδιωτϊν Συνεργατϊν που ζχουν κρικεί, από προθγοφμενθ ςυνεργαςία τουσ, ωσ
ακατάλλθλοι για περαιτζρω ςυνεργαςία, φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ των αρμόδιων
για τισ ζρευνεσ Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων, Ρροϊςταμζνων των ΥΣΝ και του Ρροϊςταμζνου
του Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν προσ τον Ρρόεδρο τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίοσ
και αποφαίνεται, τελικϊσ.
β. Ιδιωτϊν Συνεργατϊν για τουσ οποίουσ διαπιςτϊκθκε από τον ζλεγχο που
πραγματοποιικθκε από το αρμόδιο Τμιμα που διενεργεί τθν ζρευνα, τισ ΥΣΝ και του
Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ότι διλωςαν ανακριβι ςτοιχεία.
γ. Ιδιωτϊν Συνεργατϊν οι οποίοι εκδιλωςαν άρνθςθ, ςφμφωνα με τθν ενότθτα V. «Σφςτθμα
επιλογισ, τοποκζτθςθσ, ανάκεςθσ μονάδων και πρόςκλθςθσ των Ιδιωτϊν Συνεργατϊν»
παράγραφοσ ε. «Αρνιςεισ και ςυνζπειεσ αυτϊν».
V. Σφςτθμα επιλογισ, τοποκζτθςθσ, ανάκεςθσ μονάδων και πρόςκλθςθσ των Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν
α. Σειρά προτεραιότθτασ ερευνϊν για τθν ανάκεςθ μονάδων
Θ ςειρά προτεραιότθτασ των διενεργοφμενων ςτατιςτικϊν ερευνϊν του ζτουσ για τισ οποίεσ
γίνονται ανακζςεισ ερευνϊμενων μονάδων ςε ΙΣ ζχει εκ των προτζρων κακοριςτεί, είναι
ςυγκεκριμζνθ και δεδομζνθ , ωσ ακολοφκωσ:
1. Για τισ ζρευνεσ που διενεργοφνται ςτισ Επιχειριςεισ, προθγοφνται οι μθνιαίεσ, ακολουκοφν
οι τριμθνιαίεσ, οι εξαμθνιαίεσ και τζλοσ οι ετιςιεσ ζρευνεσ όπωσ ενδεικτικά αποτυπϊνονται
ςτον κατωτζρω πίνακα (εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ
ΕΛΣΤΑΤ κατόπιν διαβοφλευςθσ με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ και Γενικζσ Διευκφνςεισ). Θ ςειρά
προτεραιότθτασ εντόσ κάκε κατθγορίασ περιοδικότθτασ (μθνιαίεσ, τριμθνιαίεσ, εξαμθνιαίεσ
και ετιςιεσ) δεν προκακορίηεται αλλά οι ανακζςεισ γίνονται μόνον ςε ςχζςθ με το πότε είναι
ζτοιμεσ οι ζρευνεσ προσ ανάκεςθ (δθλαδι, ζχει δοκεί, από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ, το
δείγμα με τισ μονάδεσ και θ ειςιγθςθ για ανάκεςθ ςε ΙΣ ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ, Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν).
2. Για τισ ζρευνεσ που διενεργοφνται ςτα Νοικοκυριά, θ ςειρά των ερευνϊν για τθν ανάκεςθ
μονάδων ςε ΙΣ είναι προκακοριςμζνθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον πίνακα κατωτζρω.
Για τισ μθνιαίεσ ζρευνεσ, θ ανάκεςθ ςε ΙΣ γίνεται μία φορά για όλουσ τουσ μινεσ που ιςχφει το
Μθτρϊο. Αντίςτοιχα, για τισ τριμθνιαίεσ ζρευνεσ οι ανακζςεισ γίνονται ταυτόχρονα για όλα τα
τρίμθνα.
Πταν απαιτείται, γίνονται ςυμπλθρϊςεισ ι αντικαταςτάςεισ ΙΣ.
Ρίνακασ Ερευνϊν κατά ςειρά κατάταξθσ και περιοδικότθτα για τθν επιλογι
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ςτα Νοικοκυριά
α/α
1

Ονομαςία Ζρευνασ
Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ

2

Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ (AD HOC ενότθτα)

Ρεριοδικότθτα
Τριμθνιαία - Διεξάγεται μθνιαίωσ
Ad hoc - Διεξάγεται μθνιαίωσ
(το δεφτερο τρίμθνο κάκε ζτουσ)
11

3
4
5

Ζρευνα Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν (ΕΟΡ)
Κατάρτιςθ Καταλόγων Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ
Ζρευνα Ενοικίων Κατοικιϊν

6

Κατάρτιςθ Καταλόγων Ζρευνασ Ειςοδιματοσ
& Συνκθκϊν Διαβίωςθσ των Νοικοκυριϊν (EU-SILC)

7

Ζρευνα Ειςοδιματοσ & Συνκθκϊν Διαβίωςθσ
των Νοικοκυριϊν (EU-SILC) & AD HOC ενότθτα

9

Ζρευνα Ειςοδιματοσ & Συνκθκϊν Διαβίωςθσ
των Νοικοκυριϊν (EU-SILC)_Τρζχον ειςόδθμα
Ζρευνα Ειςοδιματοσ & Συνκθκϊν Διαβίωςθσ
των Νοικοκυριϊν (EU-SILC)_Υγεία

10

Ζρευνα Ροιοτικϊν Χαρακτθριςτικϊν Θμεδαπϊν
Τουριςτϊν (Ζρευνα Διακοπϊν) 2016

8

12

Ζρευνα Χριςθσ Τεχνολογιϊν Ρλθροφόρθςθσ
& Επικοινωνίασ (ICT)
Κατάρτιςθ Καταλόγων Ζρευνασ Οικογενειακϊν
Ρροχπολογιςμϊν (ΕΟΡ)

13

Ζρευνα Επιβατικισ Κινθτικότθτασ (passenger mobility)
ζτουσ 2017

11

Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ
Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ
Μθνιαία
Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ

Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ
Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ
Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ
Ετιςια (το πρϊτο τρίμθνο μετά το
ζτοσ αναφοράσ)
Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ
(Διεξάγεται ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν μθνϊν:
τον 4ο, 5ο & 6ο μινα του ζτουσ)
Ετιςια - Διεξάγεται μθνιαίωσ
Ριλοτικι - μθνιαία (Μάρτιοσ, Απρίλιοσ,
Μάιοσ, Ιοφνιοσ, Ιοφλιοσ, Αφγουςτοσ)

Ρίνακασ Ερευνϊν κατά περιοδικότθτα για τθν επιλογι Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ςτισ Επιχειριςεισ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ονομαςία Ζρευνασ
Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι
Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτο Λιανικό Εμπόριο
Δείκτθσ Απαςχολοφμενων ςτο Λιανικό Εμπόριο
Δείκτεσ Τιμϊν Ειςροϊν - Εκροϊν ςτθ Γεωργία - Κτθνοτροφία
Δείκτθσ Τιμϊν Ραραγωγοφ ςτθ Βιομθχανία
Δείκτθσ Τιμϊν Ειςαγωγϊν ςτθ Βιομθχανία
Δείκτθσ Βιομθχανικισ Ραραγωγισ
Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία
Ζρευνα Κόςτουσ και Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ
ςτισ Επιχειριςεισ & ςτισ Υπθρεςίεσ (LCI, STS και JVS)

Μθνιαία
Μθνιαία
Τριμθνιαία
Μθνιαία
Μθνιαία
Μθνιαία
Μθνιαία
Μθνιαία
Τριμθνιαία

Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Τομζα των Αυτοκινιτων
Δείκτθσ Τιμϊν Ραραγωγοφ ςτισ Υπθρεςίεσ
Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτο Χονδρικό Εμπόριο

Τριμθνιαία
Τριμθνιαία
Τριμθνιαία

13
14

Ζρευνα Οδικϊν Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν
(α. με δρομολόγια και β. χωρίσ δρομολόγια)
Ζρευνεσ Ιςοτιμιϊν των Αγοραςτικϊν Δυνάμεων

15

Ζρευνα κίνθςθσ καταλυμάτων ςφντομθσ διαμονισ
(ενοικιαηόμενα δωμάτια)

Ρεριοδικότθτα

Τριμθνιαία
Εξαμθνιαία
Τριμθνιαία (προσ το παρόν
διενεργείται με δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ των
Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν
Τουριςμοφ)

12

16

Ζρευνα Επιχειριςεων Χονδρικοφ & Λιανικοφ Εμπορίου,
Ρωλιςεων & Επιςκευϊν Αυτοκινιτων & Δικφκλων
& Λιανικισ Ρϊλθςθσ Καυςίμων

19

Ζρευνα Διάρκρωςθσ Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων
& Εςτιατορίων
Ζρευνα Διάρκρωςθσ Επιχειριςεων ςτον Τομζα
Μεταφορϊν, Αποκικευςθσ & Επικοινωνιϊν
Ζρευνεσ ςτισ Επιχειριςεισ: α) Διαχείριςθσ Ακίνθτθσ
Ρεριουςίασ, Εκμιςκϊςεων & Ραροχισ Υπθρεςιϊν &
β) Ραροχισ Υπθρεςιϊν (λεπτομερισ ενότθτα)

20

Ετιςια Ζρευνα Καταςκευϊν

21
22

Συνεχοφσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ)
Ετιςια Βιομθχανικι Ζρευνα (ΕΒΕ)

17
18

24

Ζρευνα Διάρκρωςθσ Επιχειριςεων ςτον Τομζα
Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ
Ετιςια Ζρευνα Ραραγωγισ & Ρωλιςεων Βιομθχανικϊν
Ρροϊόντων (PRODCOM)

25

Ζρευνα για τισ Στατιςτικζσ Διάρκρωςθσ των Ναυτιλιακϊν
Επιχειριςεων

23

Ετιςια
Ετιςια
Ετιςια

Ετιςια
Ετιςια
Κάκε 5 χρόνια (θ ζρευνα
με ζτοσ αναφοράσ το 2015
κα διενεργθκεί το 2016 και το 2017,
μόνο για τουσ 3 πρϊτουσ
μινεσ του ζτουσ)
Ετιςια

Ετιςια
Ετιςια
Ετιςια

27

Ζρευνα Χριςθσ Τεχνολογιϊν Ρλθροφόρθςθσ & Θλεκτρονικοφ
Εμπορίου ςτισ Επιχειριςεισ
Ετιςια
Ζρευνα διάρκρωςθσ επιχειριςεων ςυνδεόμενων με τθν
αλλοδαπι (iFATS)
Ετιςια

28
29
30
31
32

Ζρευνα Ηωικοφ Κεφαλαίου Χοίρων
Ζρευνα Ηωικοφ Κεφαλαίου Βοοειδϊν
Ζρευνα Ηωικοφ Κεφαλαίου Αιγϊν
Ζρευνα Ηωικοφ Κεφαλαίου Ρροβάτων
Ζρευνα Οπωροφόρων Δζνδρων

33

Ζρευνα Κόςτουσ Εργαςίασ (LCS)

26

Ετιςια
Ετιςια
Ετιςια
Ετιςια
Ρενταετισ
Κάκε 4 χρόνια (θ ζρευνα
με ζτοσ αναφοράσ το 2016
κα διενεργθκεί το 2017)

Ρίνακασ Ερευνϊν κατά περιοδικότθτα για τθν επιλογι Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ςτθν Ετιςια Γεωργικι Ζρευνα
α/α
Ονομαςία Ζρευνασ
Ρεριοδικότθτα
Ετιςια (Διεξάγεται κατά το
χρονικό διάςτθμα από
1
Ετιςια Γεωργικι Ζρευνα (ΕΓΕ)
Απρίλιο ζωσ και Αφγουςτο)

β. Επιλογι και τοποκζτθςθ Υποψιφιων Ιδιωτϊν Συνεργατϊν
Θ επιλογι και τοποκζτθςθ των ΙΣ και θ ανάκεςθ ςε αυτοφσ μονάδων ερευνϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ
γίνεται μόνο από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ
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Υποςτιριξθσ, μζςα από τθν θλεκτρονικι εφαρμογι με τίτλο «Σφςτθμα Επιλογισ Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν Ρερίοδοσ από 01/2017-08/2017».
Οι πίνακεσ κατάταξθσ των υποψιφιων ΙΣ καταρτίηονται μθχανογραφικά και εμφανίηονται με
τθ διάκριςθ:
- Ζρευνεσ που διενεργοφνται ςτισ Επιχειριςεισ
- Ζρευνεσ που διενεργοφνται ςτα Νοικοκυριά
- Ετιςια Στατιςτικι Γεωργικι Ζρευνα
κατά ζρευνα και περιζχουν τα ονόματα των ΙΣ, κατά Διμο προτίμθςθσ απαςχόλθςθσ και κατά
φκίνουςα ςειρά μορίων και τυχαίο αρικμό.
Θ επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάκεςθ μονάδων των ΙΣ γίνεται κατά κατθγορία ζρευνασ και κατά
ζρευνα, ςφμφωνα με το δείγμα τθσ ζρευνασ και απόλυτθ ςειρά προτεραιότθτασ κατάταξθσ,
ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ, ςτουσ Διμουσ προτίμθςθσ και με ςυγκεκριμζνθ τθ ςειρά
των Ερευνϊν, όπωσ ζχει κακοριςτεί.
Ειδικότερα:
Στθν εφαρμογι επιλογισ, τοποκζτθςθσ και ανάκεςθσ μονάδων ερευνϊν των ΙΣ, πρόςβαςθ
ζχουν μόνο οι υπάλλθλοι του Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, με προςωπικό
κωδικό, ο οποίοσ καταγράφεται μαηί με τον κωδικό χριςτθ ςε κάκε καταχϊρθςθ.
Οι εργαςίεσ επιλογισ, τοποκζτθςθσ και ανάκεςθσ μονάδων ςε ΙΣ για κάκε ζρευνα, γίνεται από
το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν με τθ ςυνεργαςία του υπεφκυνου για τθν
κάκε ζρευνα υπαλλιλου ι του αναπλθρωτι του, όταν απαιτείται. Θ ενθμζρωςθ, μζςω
γραπτοφ μθνφματοσ (SMS) για τθν επιλογι των ΙΣ γίνεται, επίςθσ, από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ
και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ.
Θ διαδικαςία που ακολουκείται από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν για τθν
ζναρξθ εργαςιϊν επιλογισ, τοποκζτθςθσ και ανάκεςθσ μονάδων για κάκε ζρευνα, είναι θ
ακόλουκθ:
Αρχικά αποςτζλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ - Τμιμα Επικεϊρθςθσ και
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν αίτθμα από το αρμόδιο για τισ ζρευνεσ Τμιμα, για επιλογι, τοποκζτθςθ
και ανάκεςθ μονάδων ςε ΙΣ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Επίςθσ, αποςτζλλεται, ςε θλεκτρονικι
μορφι, ο αρικμόσ μονάδων του δείγματοσ, όπωσ προβλζπεται ςτο ζγγραφο με αρικ. πρωτ.
Α1-6922/03.11.2016 με κζμα: «Σχεδιαςμόσ επιλογισ Ιδιωτϊν Συνεργατϊν με το νζο Μθτρϊο»,
κακϊσ και ο αρικμόσ απόφαςθσ ζγκριςθσ, προκιρυξθσ και το κόςτοσ τθσ ζρευνασ, με τον
αρικμό και τθν θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ ςε ΦΕΚ.
Ειδικά για τισ ζρευνεσ που ζχουν προγραμματιςκεί να διενεργθκοφν το μινα Ιανουάριο 2017,
τα αρμόδια Τμιματα μποροφν να αποςτείλουν ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν ζγκαιρα εντόσ του 2016 τα αιτιματά τουσ για επιλογι των ΙΣ το μινα Δεκζμβριο,
με υπό ζκδοςθ αποφάςεισ διενζργειασ των ερευνϊν, προκειμζνου να μθν υπάρξει
κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ των εργαςιϊν των ερευνϊν το ζτοσ 2017.
Οι παραπάνω αποφάςεισ κα πρζπει να υπογραφοφν και να δθμοςιευκοφν ςε ΦΕΚ το
αργότερο μζχρι 15/01/2017 προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να εκδοκοφν και οι αποφάςεισ
οριςμοφ των ΙΣ.
Στθ ςυνζχεια, ενθμερϊνεται από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, ςε
ςυνεργαςία (όταν χρειάηεται) με τον υπεφκυνο για τθν κάκε ζρευνα υπάλλθλο, θ ειδικι
εφαρμογι καταχϊρθςθσ δείγματοσ, που ζχει δθμιουργιςει θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ, με
τον αρικμό των μονάδων τθσ ζρευνασ κατά Διμο, προκειμζνου να αρχίςει θ διαδικαςία
επιλογισ, τοποκζτθςθσ και ανάκεςθσ μονάδων ερευνϊν ςε ΙΣ.
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Σθμειϊνεται, ότι ο αρικμόσ μονάδων ζρευνασ κατά Διμο, κα πρζπει να διακρίνεται ςτον
αρικμό μονάδων που κα αναλάβουν οι ΙΣ, ςτον αρικμό μονάδων που κα αναλάβουν οι
Υπάλλθλοι τθσ ΕΛΣΤΑΤ και ςε αυτόν που ςυγκεντρϊνει θ κάκε Διεφκυνςθ που διενεργεί τθν
ζρευνα, με άλλα μζςα. Τζλοσ, απολογιςτικά κα ενθμερϊνεται και ο αρικμόσ των για
οποιοδιποτε λόγο μθ ερευνθκειςϊν μονάδων ζρευνασ. Θ πλθροφορία αυτι κα παρζχεται
εγγράφωσ ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν από τθ Διεφκυνςθ που είναι
υπεφκυνθ για τθν ζρευνα και κα καταχωρείται ςτθ ςχετικι εφαρμογι από το Τμιμα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν. Οι υπάλλθλοι του Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ και
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ανακζτουν μονάδεσ μόνον ςε Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ Αν ςτο Μθτρϊο δεν
υπάρχει ΙΣ ςε κάποιο Διμο ι υπάρχει άρνθςθ από όλουσ τουσ ΙΣ που τον είχαν ωσ Διμο
προτίμθςθσ, τότε θ ζρευνα ςτο Διμο αυτό κα διενεργείται από υπάλλθλο τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Σθμειϊνεται ότι οι ζρευνεσ ςε Διμουσ που εμφανίηουν μζχρι τρεισ (3) μονάδεσ ανάκεςθσ, κα
διενεργοφνται από υπάλλθλο τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Αν δεν υπάρχει υπάλλθλοσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ ι δεν επαρκοφν οι υπθρετοφντεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
ΥΣΝ, θ ζρευνα κα διενεργείται από υπαλλιλουσ άλλων δθμοςίων υπθρεςιϊν.
Στο «Σφςτθμα Επιλογισ Ιδιωτϊν Συνεργατϊν Ρερίοδοσ από 01/2017-08/2017» καταχωρείται ο
αρικμόσ δελτίων που ανατίκενται ανά ΙΣ και εμφανίηεται ο υπόλοιποσ δικαιοφμενοσ χρόνοσ
απαςχόλθςθσ ανά ΙΣ.
Επίςθσ, από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν καταγράφεται ςτθν εφαρμογι
οποιαδιποτε άρνθςθ ΙΣ ςτουσ προκακοριςμζνουσ όρουσ ςυμμετοχισ και ςτα ςτοιχεία που
ζχει δθλϊςει ςτθν αίτθςι του, βάςει των οποίων ζγινε επιλζξιμοσ. Στον ίδιο πίνακα, κα
καταγράφεται (με αιτιολόγθςθ) και θ απόρριψθ ΙΣ, όταν τα δικαιολογθτικά είναι ελλιπι ι όταν
αυτά δεν είναι ζγκυρα ι δεν παραδοκοφν εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ ι όταν οι ΙΣ
παραιτθκοφν από ζρευνα ι όταν οι ΙΣ ζχουν κρικεί ωσ «Ακατάλλθλοι» για ςυμμετοχι τουσ
ςτθν ζρευνα από τουσ Ρροϊςταμζνουσ των αρμόδιων Διευκφνςεων ι των ΥΣΝ.
Οι εργαςίεσ επιλογισ ΙΣ για ζρευνα που κα διενεργθκεί ζνα ςυγκεκριμζνο μινα δεν
μποροφν να αρχίςουν μετά από τθ 15θ θμζρα του μθνόσ αυτοφ, εκτόσ εξαιρετικϊν
περιπτϊςεων με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ κατόπιν διαβοφλευςθσ με τισ αρμόδιεσ
Γενικζσ Διευκφνςεισ και Διευκφνςεισ. Στθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατόν να τθρθκεί αυτι
θ προκεςμία, θ επιλογι ΙΣ για τθν ζρευνα γίνεται για τον επόμενο διακζςιμο μινα.
Σθμειϊνεται ότι ζρευνεσ που είναι ζτοιμεσ για επιλογι και ανάκεςθ ςτον τελευταίο μινα
ιςχφοσ του εκάςτοτε μθτρϊου κα πρζπει να διενεργοφνται ςτον πρϊτο μινα του επόμενου
μθτρϊου (εκτόσ αν υπάρχει άλλθ απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ, μετά από διαβοφλευςθ
με τθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ και Διεφκυνςθ), προκειμζνου να αποφεφγονται ηθτιματα
επζκταςθσ του ιςχφοντοσ Μθτρϊου.
Τονίηεται, επίςθσ, ότι είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ λιξθ κάκε μθτρϊου δεν κα
γίνονται αντικαταςτάςεισ και νζεσ ανακζςεισ ερευνϊν ςε ΙΣ προκειμζνου το Τμιμα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο των ςχετικϊν
εφαρμογϊν τθσ Δ/νςθσ Ρλθροφορικισ, να προετοιμάηει τισ διαδικαςίεσ του επόμενου
μθτρϊου. Τα αρμόδια Τμιματα οφείλουν, όμωσ, να ενθμερϊνουν το Τμιμα Επικεϊρθςθσ &
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν για κάκε παραίτθςθ ΙΣ μζχρι τθ λιξθ του ιςχφοντοσ Μθτρϊου.
γ. Απόρριψθ λόγω δικαιολογθτικϊν
Ιδιϊτθσ Συνεργάτθσ που αρνθκεί ι δεν προςκομίςει τα απαραίτθτα πλιρθ και ζγκυρα
δικαιολογθτικά που κα του ηθτθκοφν από τθν ΕΛΣΤΑΤ αντικακίςταται και δθλϊνεται ςτθν
εφαρμογι ςαν άρνθςθ με τθν αντίςτοιχθ αιτιολογία.
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δ. Ακατάλλθλοι Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ
Από τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ Υπθρεςίασ που διενεργοφν ζρευνεσ με ΙΣ, ςε
ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ, κατά περίπτωςθ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ Κεντρικισ
Υπθρεςίασ και των Υπθρεςιϊν Στατιςτικισ Νομϊν, υποδεικνφονται οι ακατάλλθλοι ΙΣ ςτο
Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, με βάςθ προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ τουσ και
με τεκμθρίωςθ.
Οι ΙΣ που προτείνονται ωσ ακατάλλθλοι αλλά οι αρμόδιεσ Διευκφνςεισ και τα αρμόδια
Τμιματα ι οι ΥΣΝ με τα οποία ζχουν ςυνεργαςτεί δεν τεκμθριϊνουν λεπτομερϊσ και επαρκϊσ
τθν αιτιολόγθςθ απόρριψισ τουσ ι δεν ςυμπλθρϊνουν τον Α.Φ.Μ. τουσ, παραμζνουν ςτο
Μθτρϊο.
Οι Ρροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων τθσ Υπθρεςίασ που διενεργοφν ζρευνεσ με ΙΣ, ςε
ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ, κατά περίπτωςθ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ Κεντρικισ
Υπθρεςίασ και των Υπθρεςιϊν Στατιςτικισ Νομϊν, δφνανται να υποδεικνφουν ςτο Τμιμα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, με τεκμθρίωςθ, ωσ ακατάλλθλουσ και χριηοντεσ
αντικατάςταςθ ΙΣ κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ.
Μετά τθν κατάρτιςθ του πίνακα ΙΣ που ζχουν υποδειχκεί ωσ ακατάλλθλοι, γίνεται ςυνάντθςθ
ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία μεταξφ του Ρροζδρου και των Ρροϊςταμζνων των Γενικϊν
Διευκφνςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ κακϊσ και των Ρροϊςταμζνων των Διευκφνςεων που είναι αρμόδιεσ
για τθ διενζργεια των ςτατιςτικϊν ερευνϊν (ι των, κατά περίπτωςθ, νόμιμων αναπλθρωτϊν
τουσ) προκειμζνου να γίνει πλιρθσ αιτιολόγθςθ των προτεινόμενων ωσ ακατάλλθλων ΙΣ.
Οι κρικζντεσ ωσ Ακατάλλθλοι ΙΣ δεν περιλαμβάνονται ςε κανζνα επόμενο μθτρϊο από αυτό
που κρίκθκαν.
ε. Αρνιςεισ και ςυνζπειεσ αυτϊν
- Άρνθςθ Ρεριοχισ προτίμθςθσ για ςυμμετοχι ςε ζρευνα
Άρνθςθ του υποψιφιου ΙΣ να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του ςε διενεργοφμενθ ζρευνα, ςτθν
οποία καλείται να ςυμμετάςχει ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ περιοχζσ προτίμθςθσ που ζχει
δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςι του, κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από
τισ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον Μθτρϊο ΙΣ.
Επιςθμαίνεται ότι δεν πλθρϊνονται οδοιπορικά ζξοδα από τθν ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτό το πλαίςιο, οι
υποψιφιοι κα πρζπει να δθλϊνουν προτίμθςθ μόνο ςε περιοχζσ που κρίνουν ότι μποροφν να
μεταβοφν με ίδια ζξοδα.
- Άρνθςθ Κατθγορίασ ερευνϊν
Άρνθςθ του υποψιφιου ΙΣ να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του ςε διενεργοφμενθ ζρευνα τθσ
κατθγορίασ ερευνϊν που ζχει επιλζξει (Νοικοκυριά ι Επιχειριςεισ ι Ετιςια Γεωργικι Ζρευνα)
ςτθν Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςι του κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ
επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον Μθτρϊο ΙΣ.
- Άρνθςθ Διακζςιμου χρόνου για ςυμμετοχι ςε ζρευνεσ
Οι υποψιφιοι ΙΣ ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ διακεςιμότθτα 90 ι 120
ι 160 ϊρεσ κατά μινα.
Για να ζχει τθ δυνατότθτα υποψιφιοσ ΙΣ να επιλεγεί ςε μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ ζρευνεσ ςτα
νοικοκυριά, πρζπει να ζχει δθλϊςει διακεςιμότθτα χρόνου για όλουσ τουσ μινεσ για τουσ
οποίουσ ιςχφει το Μθτρϊο. Θ ςυνεργαςία με τουσ υπευκφνουσ των νοικοκυριϊν για τθ
ςυλλογι ςτοιχείων πολλζσ φορζσ απαιτεί επιςκζψεισ και κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ και
κατά τα Σαββατοκφριακα ι τισ αργίεσ.
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Για να ζχει τθ δυνατότθτα υποψιφιοσ ΙΣ να επιλεγεί ςε ζρευνεσ ςτισ επιχειριςεισ, κα πρζπει
να ζχει διακεςιμότθτα χρόνου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ των επιχειριςεων.
Άρνθςθ του υποψιφιου ΙΣ να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του ςε μθνιαία ι τριμθνιαία ζρευνα,
ζςτω και για ζνα μινα από αυτοφσ που ζχει δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςι του, κα
ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ ζρευνεσ, κακϊσ και
από τισ επόμενεσ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον
Μθτρϊο ΙΣ.
Αν ΙΣ που ςυμμετζχει ςε μθνιαία ι τριμθνιαία ζρευνα, διακόψει τθ ςυλλογι ςτοιχείων ζςτω
και για ζνα μινα από αυτοφσ που ζχει δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςι του, αυτό κα
ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από το υπόλοιπο των μθνιαίων ι τριμθνιαίων
ερευνϊν που ςυμμετζχει, κακϊσ και από τισ επόμενεσ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα
διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον Μθτρϊο ΙΣ.
- Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςε ζρευνα για τθν οποία επιλζγεται
Άρνθςθ του υποψιφιου ΙΣ να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του ςε διενεργοφμενθ ζρευνα για τθν
οποία επιλζχκθκε ι άρνθςθ ςυμμετοχισ του ςτθν ζρευνα μετά από εκπαιδευτικό ςεμινάριο,
κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα
διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον Μθτρϊο ΙΣ.
Αν Ιδιϊτθσ Συνεργάτθσ, που ιδθ ςυμμετζχει ςε ζρευνα, αρνθκεί τθ ςυμμετοχι του ςε επόμενθ
ζρευνα, για τθν οποία επιλζγεται, αυτό κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ
επόμενεσ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον Μθτρϊο ΙΣ
και αποκλείεται θ ςυμμετοχι του ςτο επόμενο Μθτρϊο. Θα ςυνεχίςει, όμωσ, τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διενζργειασ των ερευνϊν που ζχει ιδθ αρχίςει.
- Μθ ολοκλιρωςθ ζρευνασ για τθν οποία επιλζγεται
Θ παραίτθςθ του ΙΣ από τθν ςυνζχιςθ ολοκλιρωςθσ ζρευνασ για τθν οποία επιλζχκθκε, κα
ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ επιλογζσ όλων των επομζνων ερευνϊν που κα
διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον Μθτρϊο ΙΣ και αποκλείεται θ ςυμμετοχι του ςτο επόμενο
Μθτρϊο.
- Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςε πρόςκετθ ζρευνα για τθ ςυμπλιρωςθ των ωρϊν απαςχόλθςθσ
Άρνθςθ ιδθ επιλεγμζνου ΙΣ ςε πρόςκετθ ζρευνα, ςφμφωνα με τθν διλωςθ του ςτθν αίτθςθ,
από αυτιν που απαςχολείται, μζςα ςτον ίδιο μινα και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των ωρϊν κατά
μινα που ζχει δθλϊςει, κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ επιλογζσ όλων των
ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το ιςχφον Μθτρϊο ΙΣ και αποκλείεται θ ςυμμετοχι
του ςτο επόμενο Μθτρϊο. Αν επαναλθφκεί θ ίδια ςυμπεριφορά για περιςςότερεσ από δφο
φορζσ τότε ο αποκλειςμόσ του κα είναι για όλα τα επόμενα μθτρϊα.
VI.

Ανεπαρκισ ι Μθ ανταπόκριςθ ςτο ζργο

Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ που αναλαμβάνουν ζνα μικρό ι μεγαλφτερο αρικμό ερωτθματολογίων
μιασ ζρευνασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κα πρζπει να εργαςτοφν με ςυνζπεια ϊςτε να επιςτρζψουν ςτουσ
κακοριςμζνουσ χρόνουσ, ορκά ςυμπλθρωμζνα, τα ερωτθματολόγια ςτθν ΕΛΣΤΑΤ. Κατά τθν
επίςκεψι τουσ ςτα νοικοκυριά ι ςτισ επιχειριςεισ κα πρζπει να επιδεικνφουν πάντα τθν
κάρτα ΙΣ, με τθν οποία τουσ ζχει εφοδιάςει θ ΕΛΣΤΑΤ, να ζχουν ευπρεπι εμφάνιςθ και κόςμια
διαγωγι. Θα πρζπει να επιςκζπτονται οι ίδιοι αυτοπροςϊπωσ τα νοικοκυριά ι τισ επιχειριςεισ
για τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων. Απαγορεφεται θ ανάκεςθ από τον ΙΣ τθσ
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ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων ςε τρίτουσ. Θ ανταπόκριςθ του ΙΣ ςτο ζργο του κα
αξιολογείται κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του και, αν βρεκεί θ ανταπόκριςθ ελλιπισ, ο
ΙΣ κα αντικαταςτακεί και δεν κα ςυμπεριλθφκεί ςτο επόμενο Μθτρϊο.
Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ για τουσ οποίουσ κα διαπιςτωκεί ότι ζχουν ανακζςει ςε τρίτουσ όλθ ι
μζροσ τθσ εργαςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί, κα αποκλείονται αυτόματα από όλα τα
επόμενα Μθτρϊα.
VII .

Ρλαςτογράφθςθ, Ραραποίθςθ, Αλλοίωςθ ςτοιχείων ζρευνασ

Εάν μετά τον ζλεγχο του αρμόδιου για τθν ζρευνα Τμιματοσ διαπιςτωκεί πλαςτογράφθςθ ι
παραποίθςθ ι αλλοίωςθ ι ψευδισ ςυμπλιρωςθ μζρουσ ι όλων των ερωτθματολογίων μίασ
ζρευνασ από ΙΣ ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί, κα τίκενται αυτομάτωσ και οριςτικά εκτόσ του
ιςχφοντοσ Μθτρϊου, δεν κα ςυμπεριλθφκοφν ςε κανζνα επόμενο Μθτρϊο και κα υποςτοφν
τισ ςυνζπειεσ των ςχετικϊν διατάξεων του ποινικοφ κϊδικα ενϊ δεν κα τουσ επιτραπεί θ
ςυνζχιςθ τθσ ίδιασ ι όποιασ άλλθσ ζρευνασ τουσ ζχει ανατεκεί. Ραράλλθλα, δεν κα
αποηθμιωκοφν για κανζνα ςυμπλθρωμζνο ερωτθματολόγιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ.
VIIΙ.

Ειδοποίθςθ για ςυμμετοχι ςε ζρευνα

Ο υποψιφιοσ ΙΣ ειδοποιείται για τθν επιλογι του ςε διενεργοφμενθ ζρευνα με μινυμα ςτον
αρικμό του κινθτοφ τθλεφϊνου που ζχει δθλϊςει για επικοινωνία με τθν ΕΛΣΤΑΤ ςτθν Αίτθςθ
- Υπεφκυνθ Διλωςι του και με τον ίδιο τρόπο (δθλαδι, με μινυμα από τον ίδιο αρικμό ςτον
αρικμό του κινθτοφ από το οποίο του ζχει αποςταλεί το μινυμα-πρόςκλθςθ) κα αποδζχεται
τθν πρόςκλθςθ. Αυτόματα, θ εφαρμογι ςτζλνει είτε μινυμα επιβεβαίωςθσ παραλαβισ, ςτθν
περίπτωςθ που ο ςυνεργάτθσ ςτζλνει ςωςτά τον κωδικό για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα, είτε
μινυμα μθ ςωςτισ αποςτολισ από τον υποψιφιο ϊςτε να επαναλάβει τθ διαδικαςία..
Θ ςχετικι διαδικαςία καταγράφεται θλεκτρονικά και ιςχφει, ωσ αποδεικτικό, το θλεκτρονικό
αρχείο που προκφπτει από το ςφςτθμα αποςτολισ και λιψθσ μθνυμάτων, όπωσ αυτό ζχει
αναπτυχκεί από τον πάροχο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ για τθν ΕΛΣΤΑΤ. Σθμειϊνεται ότι ο
αρικμόσ του κινθτοφ τθλεφϊνου τθσ ΕΛΣΤΑΤ που εμφανίηεται ςτο μινυμα-πρόςκλθςθ
παραπζμπει ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι του κζντρου αποςτολισ-λιψθσ μθνυμάτων τθσ
ΕΛΣΤΑΤ.
Για να μθν διακινδυνεφςει θ ζγκαιρθ διεξαγωγι των ερευνϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ, θ μθ απόκριςθ του
υποψιφιου, ανεξαρτιτωσ λόγου, εντόσ διαςτιματοσ 48 ωρϊν από τθν ϊρα αποςτολισ του
μθνφματοσ, κεωρείται άρνθςθ και ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ επιλογζσ
όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το νζο Μθτρϊο ΙΣ.
Σε περίπτωςθ που αποδειχτεί εκ των υςτζρων ότι ο ΙΣ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ για τθ μθ
απόκριςι του ςτθν πρόςκλθςθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ εντόσ 48 ωρϊν, αλλά θ ευκφνθ αυτι ανικει ςτισ
εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων και εφόςον ο ΙΣ προςκομίςει ςτθν
ΕΛΣΤΑΤ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία, λιγει ο αποκλειςμόσ του και επανζρχεται ςτο
μθτρϊο από το ςθμείο τθσ ενεργοποίθςισ του και ζπειτα.
Τα μθνφματα αποςτζλλονται ςυγχρόνωσ και προσ τα κινθτά τθλζφωνα των υπαλλιλων του
Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν (ανά 20 μθνφματα αποςτζλλεται και ζνα
μινυμα προσ τα κινθτά τθλζφωνα των υπαλλιλων του Τμιματοσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί
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ζγκαιρα τυχόν τεχνικό πρόβλθμα αποςτολισ μθνυμάτων από τθν πάροχο εταιρεία προσ τουσ
ΙΣ.
Θ αποςτολι και θ λιψθ μθνυμάτων γίνεται από και ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι, όπου και
καταγράφεται θ θμερομθνία και ακριβισ ϊρα αποςτολισ και λιψθσ των μθνυμάτων. Θ
προκεςμία ανταπόκριςθσ μζςα ςε ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ τθρείται αυςτθρά.
Θ αποςτολι των μθνυμάτων γίνεται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, εκτόσ τθσ
Ραραςκευισ, ϊςτε ςτο διάςτθμα των 48 ωρϊν να υπάρχει και εργάςιμοσ χρόνοσ για
επικοινωνία με υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
Με τθν εκπνοι των ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν από τθν ακριβι ϊρα αποςτολισ τουσ,
εκτυπϊνονται τα παραλθφκζντα μθνφματα, προςδιορίηεται ςαφϊσ ποια αναγράφουν τον
κωδικό αποδοχισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ και καταχωροφνται ωσ αρνιςεισ αυτά τα
μθνφματα των ΙΣ για τα οποία δεν ζχει καταγραφεί μινυμα αποδοχισ.
Μζχρι τθ λιξθ των ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν ςυνεχίηεται θ επιλογι για τθ ςυγκεκριμζνθ
ζρευνα με νζεσ ανακζςεισ-αντικαταςτάςεισ ΙΣ που δεν αποδζχκθκαν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
ζρευνα για οιονδιποτε λόγο ςφμφωνα με τθν παραπάνω διαδικαςία.. Αμζςωσ μετά τθν
εκπνοι των ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν γίνεται νζα μαηικι αποςτολι μθνυμάτων και
ειδοποιοφνται νζοι ΙΣ. Θ ίδια διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρι να γίνουν αποδεκτζσ οι ανακζςεισ
ςε όλεσ τισ μονάδεσ του δείγματοσ τθσ ζρευνασ.
ΙΧ.

Αμοιβζσ Ιδιωτϊν Συνεργατϊν

Οι Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ που υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του Ν.4308/2014 είναι υποχρεωμζνοι,
λόγω τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, να εκδίδουν τιμολόγιο για τισ αμοιβζσ που
λαμβάνουν από τθν ΕΛΣΤΑΤ, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του εν λόγω Νόμου.
Οι λοιποί Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τουσ υποβάλλουν και
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι: α) δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του Ν.4308/2014,
ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 39 του ιδίου Νόμου, δεδομζνου ότι θ εργαςία που κα
αναλάβουν είναι ευκαιριακι και παρεπόμενθ απαςχόλθςθ και β) ότι γνωρίηουν ότι το
ςυνολικό ετιςιο ποςό που μποροφν να λάβουν (όπωσ προβλζπεται από το
παραπάνω άρκρο), είτε από τθν ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλοφ, δεν κα πρζπει να
υπερβαίνει το ποςό των 10.000 ευρϊ από παροχι υπθρεςιϊν και ενθμερϊνονται ότι,
ςε περίπτωςθ που υπερβοφν τισ 10.000 ευρϊ, για να γίνει θ πλθρωμι τουσ κα πρζπει να
προςκομίηουν τιμολόγιο ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 4308/2014.
Στο ςτάδιο τθσ πλθρωμισ, για όςουσ ΙΣ προκφπτει ακακάριςτο ποςό, για κάκε τίτλο
(χρθματικό ζνταλμα), που υπερβαίνει τα 1.500 ευρϊ, οφείλουν, για τθν πλθρωμι τουσ, να
προςκομίηουν ςτο Ταμείο τθσ ΕΛΣΤΑΤ φορολογικι ενθμερότθτα.
Θ αρμοδιότθτα ενθμζρωςθσ των ΙΣ για όλα τα ανωτζρω ανικει ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ και
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, κακϊσ και ςτα Τμιματα τθσ ΚΥ τθσ ΕΛΣΤΑΤ και των ΥΣΝ που ζχουν τθν
ευκφνθ για τθ διενζργεια των ερευνϊν.
Επί ειδικότερων κεμάτων πλθρωμϊν, οι ΙΣ απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ που τουσ ζχει
ανακζςει τθν ζρευνα, θ οποία με τθ ςειρά τθσ υποβάλλει ςχετικό ερϊτθμα ςτθ Δ/νςθ
Οικονομικισ Διοίκθςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, προκειμζνου να δοκεί ςχετικι απάντθςθ. Ζτςι,
ταυτόχρονα και ομοίωσ, ενθμερϊνονται για το ίδιο κζμα, όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Ειδικότερα για τθν ΕΓΕ
Θ αμοιβι των ΙΣ κακορίηεται ςφμφωνα με προκακοριςμζνουσ κανόνεσ μζτρθςθσ του ζργου
των ΙΣ και προκακοριςμζνθσ αμοιβισ ανά μονάδα ζργου. Αμείβονται ανάλογα με τον αρικμό
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των πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων. Θ αμοιβι για κάκε ερωτθματολόγιο
ζχει υπολογιςτεί από τθν ΕΛΣΤΑΤ με βάςθ το μζςο χρόνο που απαιτείται για τθ ςυλλογι ενόσ
ορκά ςυμπλθρωμζνου ερωτθματολογίου ανά Δθμοτικι Ενότθτα και ςε ςυνάρτθςθ με τον
αρικμό των Δθμοτικϊν / Τοπικϊν Κοινοτιτων τθσ.
Συγκεκριμζνα θ αμοιβι ορίηεται ςε 197,28 ευρϊ ανά ερωτθματολόγιο Δθμοτικισ Ενότθτασ
που αποτελείται από μια Δθμοτικι / Τοπικι Κοινότθτα. Για τθν αμοιβι αυτι ελιφκθςαν
υπόψθ ο χρόνοσ ςυλλογισ των ςτοιχείων (16 ϊρεσ Χ 8,22 Ευρϊ) ο χρόνοσ επιςκζψεων ςε
μεγάλουσ παραγωγοφσ και ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ τουσ δελτίου (8 ϊρεσ Χ 8,22 Ευρϊ).
Συνολικά υπολογίηεται ότι θ απαςχόλθςθ για το κάκε δελτίο κα είναι 24 ϊρεσ Χ 8,22 Ευρϊ =
197,28.
Για κάκε επιπλζον Δθμοτικι / Τοπικι Κοινότθτα θ αμοιβι αυξάνεται κατά 49,32 ευρϊ.
Ραραδείγματοσ χάριν, το ερωτθματολόγιο μίασ Δθμοτικισ Ενότθτασ που αποτελείται από μια
Δθμοτικι / Τοπικι Κοινότθτα κα αμείβεται με το ποςό των 197,28 ευρϊ, όταν ζχει δφο
Δθμοτικζσ / Τοπικζσ Κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των (197,28+49,32) = 246,6 ευρϊ,
όταν ζχει οκτϊ Δθμοτικζσ / Τοπικζσ Κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των (197,28+7 Χ
49,32) = 542,52 ευρϊ και οφτω κακεξισ . Ρζραν των 30 Δθμοτικϊν / Τοπικϊν Κοινοτιτων το
ποςό κα παραμείνει το ίδιο.
Θ αμοιβι για κάκε ερωτθματολόγιο δφναται να αναπροςαρμόηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ πριν τθν
ζναρξθ λειτουργίασ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Μθτρϊου.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ των ΙΣ γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ, τθν παράδοςθ και τον ζλεγχο
τθσ εργαςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί.
Τονίηεται ότι θ επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάκεςθ μονάδων των ΙΣ για τθν Ετιςια Γεωργικι
Ζρευνα γίνεται ςε επίπεδο Διμου, ςφμφωνα με το δείγμα τθσ ζρευνασ και τθν ςειρά
προτεραιότθτασ κατάταξθσ των ΙΣ ςτουσ Διμουσ προτίμθςθσ που διλωςαν, ενϊ θ κατανομι
ςε Δθμοτικζσ / Τοπικζσ Κοινότθτεσ γίνεται από τον υπεφκυνο τθσ ζρευνασ.
VIII.

Τοποκετιςεισ και ανάλθψθ μονάδων ςφμφωνα με τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ

Το ανϊτατο όριο ωρϊν απαςχόλθςθσ για τθ διενζργεια των ερευνϊν κατά μινα είναι οι 160
ϊρεσ. Οι υποψιφιοι ΙΣ ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ διακεςιμότθτα,
κατά μινα, 90 ι 120 ι 160 ϊρεσ.
Κάκε ΙΣ, ο οποίοσ, βάςει των τελικϊν μορίων του είναι ςε επιλζξιμθ κζςθ για ςυμμετοχι ςε
ζρευνα, ζχει τθ δυνατότθτα να εργαςτεί ςε μία ι περιςςότερεσ ζρευνεσ αλλά ςυνολικά ο
χρόνοσ απαςχόλθςισ του δεν επιτρζπεται να ξεπερνά κατά μινα τισ δθλωκείςεσ διακζςιμεσ
ϊρεσ (90, 120 και 160 αντίςτοιχα).
Ο υπολογιςμόσ των 90, 120 και 160 ωρϊν αντίςτοιχα, του χρόνου απαςχόλθςθσ των ΙΣ,
προκφπτει από το χρόνο ανά δελτίο ζρευνασ, όπωσ ζχει προκακοριςτεί και υπολογίηεται ςτθν
θλεκτρονικι εφαρμογι.
Σε κάκε Διμο που υπάρχουν μονάδεσ ζρευνασ, καλοφνται με ςειρά προτεραιότθτασ, ςφμφωνα
με τισ καταςτάςεισ κατάταξθσ των υποψιφιων, οι απαιτοφμενοι ΙΣ και αναλαμβάνουν τισ
μονάδεσ μίασ ι περιςςοτζρων ερευνϊν, χωρίσ το ςφνολο απαςχόλθςισ τουσ να ξεπερνά το
όριο των δθλωκζντων από αυτοφσ διακζςιμων ωρϊν κατά μινα που ζχουν δθλϊςει.
Σε περίπτωςθ που ζνασ ΙΣ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το όριο των διακζςιμων ωρϊν ςτο Διμο
προτίμθςισ του, μπορεί να απαςχολθκεί και ςε άλλουσ Διμουσ προτίμθςισ του, αν είναι ςε
επιλζξιμθ κζςθ ςφμφωνα με τθν κατάταξι του, χωρίσ να ξεπερνά το όριο των δθλωκζντων
κατά μινα ωρϊν που ζχει δθλϊςει.
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Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ΙΣ διακόψει για οποιοδιποτε λόγο τθν εργαςία του, τα δελτία του
αναλαμβάνει ο «πρϊτοσ επόμενοσ» ΙΣ ςτθν κατάταξθ του ςυγκεκριμζνου Διμου και για τθν
ίδια ζρευνα, που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τισ δθλωκείςεσ ϊρεσ εργαςίασ.Στθν περίπτωςθ αυτι
κα πρζπει ο ΙΣ να ενθμερϊςει ζγκαιρα για τθ διακοπι τθσ εργαςίασ του τθν αρμόδια
Διεφκυνςθ που του ζχει ανακζςει τθν ζρευνα και να επιςτρζψει άμεςα το υλικό τθσ ζρευνασ
π.χ.καταλόγουσ του δείγματοσ, ερωτθματολογία κλπ.
Σχετικά με τισ ανακζςεισ κατά μινα, ανϊτατο όριο απαςχόλθςθσ των ΙΣ είναι οι διακζςιμεσ
ϊρεσ που ζχουν δθλϊςει. Κατά περίπτωςθ κα υπάρχει δυνατότθτα ςτρογγυλοποίθςθσ προσ τα
κάτω μζχρι 20 ϊρεσ για ΙΣ που ζχουν δθλϊςει διακεςιμότθτα 160 ι 120 ωρϊν και μζχρι 10
ϊρεσ για όςουσ ζχουν δθλϊςει 90 ϊρεσ διακεςιμότθτασ .
Αν, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, για μεκοδολογικοφσ λόγουσ, ο ΙΣ πρζπει να ςυμπλθρϊςει
επιπλζον δελτία με αποτζλεςμα να ξεπερνά τισ 160, 120 και 90 ϊρεσ το μινα, τότε το όριο
ανοχισ κα είναι 10 ϊρεσ για κάκε μινα, για τουσ επόμενουσ μινεσ.
Σε περίπτωςθ που ςε μθνιαία ζρευνα βρεκοφν από τον ΙΣ περιςςότερεσ μονάδεσ, που
απαιτοφν πάνω από 10 ϊρεσ τθσ απαςχόλθςθσ του, οφείλει ο υπεφκυνοσ για τθν ζρευνα
υπάλλθλοσ του αρμόδιου για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ Τμιματοσ να ενθμερϊςει άμεςα το
Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, για το νζο αρικμό μονάδων τθσ ζρευνασ, ,
προκειμζνου να γίνει, όπου απαιτείται, θ επανακατανομι των μονάδων.
Οι επιπλζον μονάδεσ ζρευνασ ανατίκενται ςτον επόμενο ΙΣ που δικαιοφται να πάρει δελτία,
είτε είναι ΙΣ που ιδθ χρθςιμοποιείται και δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το όριο των ωρϊν
απαςχόλθςθσ είτε είναι ΙΣ ςτον οποίο κα γίνει για πρϊτθ φορά ανάκεςθ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, κατά μινα και Ρεριφερειακι Ενότθτα, θ αρμόδια για τθν
ζρευνα Διεφκυνςθ, αφοφ καταχωριςει ςτθν εφαρμογι πλθρωμϊν ΙΣ τον αρικμό των πλιρωσ
και ορκϊσ ςυμπλθρωμζνων μονάδων που ζχουν παραδοκεί από τουσ ΙΣ, για το ςυγκεκριμζνο
set (ζρευνα – μινασ - Ρεριφερειακι Ενότθτα), αποςτζλλει ςτον υπεφκυνο εφαρμογισ, με
κοινοποίθςθ ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, θλεκτρονικό μινυμα, με το
οποίο πιςτοποιεί ότι ζχει ενθμερϊςει και ζχει «κλειδϊςει» για περαιτζρω αλλαγζσ τθ βάςθ
αμοιβϊν του αντίςτοιχου set δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια, το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν, με αποκλειςτικι χριςθ ςυνδζςμου, ζχει πρόςβαςθ ςτθ φόρμα, τθν οποία ζχει
καταςκευάςει ο Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ τθσ εφαρμογισ και, μζςω αυτισ τθσ φόρμασ, επιλζγει το
ςυγκεκριμζνο set
Θ εφαρμογι των ΙΣ ενθμερϊνεται αυτόματα με τον αρικμό των πλιρωσ και ορκά
ςυμπλθρωμζνων μονάδων που ζχουν παραδοκεί από τουσ ΙΣ. Επίςθσ αυτόματα,
επιςθμαίνονται οι τυχόν αποκλίςεισ (μεταξφ των αρχικϊσ ανατεκζντων μονάδων ανά ΙΣ και
των τελικϊσ παραδοκζντων μονάδων που ανατζκθκαν αρχικά ανά ΙΣ και αυτϊν που τελικά
παραδόκθκαν από κάκε ΙΣ).
Το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν προχωρά ςε ζλεγχο τυχόν αποκλίςεων
μεταξφ των μονάδων που ανατζκθκαν αρχικά και αυτϊν που παραδόκθκαν τελικά από τουσ
ΙΣ. Στισ περιπτϊςεισ αποκλίςεων (όπωσ αυτζσ ορίηονται) το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν ηθτά ςχετικζσ διευκρινίςεισ από τθν αρμόδια για τθν ζρευνα Διεφκυνςθ (μζςω email), θ οποία πρζπει να αποςτείλει τεκμθριωμζνεσ απαντιςεισ. Ακολοφκωσ, το Τμιμα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν παρουςιάηει τα αποτελζςματα των ςυγκρίςεων και τισ
τεκμθριϊςεισ/αξιολογιςεισ των διαφορϊν ςτον Ρρόεδρο τθσ ΕΛΣΤΑΤ και ςτουσ
Ρροϊςταμζνουσ των Γενικϊν Διευκφνςεων.
Ειδικά για τθν ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ και τισ AD HOC ζρευνεσ αυτισ, όπου
παρατθροφνται ςυχνά αποκλίςεισ μεταξφ των ανατεκειςϊν και παραδοκειςϊν μονάδων
και προκειμζνου να μθν κακυςτεροφν οι πλθρωμζσ αυτϊν των ερευνϊν, ο υπεφκυνοσ των
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ερευνϊν υποβάλλει γραπτι βεβαίωςθ (μζςω e-mail) για τθν αναγκαιότθτα αυτϊν των
αποκλίςεων προσ το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
Θ ίδια διαδικαςία πρζπει να ακολουκείται και για τισ άλλεσ ζρευνεσ που τυχόν
παρατθρθκοφν αποκλίςεισ.
Εφόςον διορκωκοφν από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν τυχόν λανκαςμζνεσ
εγγραφζσ ι εγκρικοφν οι δοκείςεσ από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ διευκρινίςεισ, το Τμιμα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ςε ςυνεργαςία με τον Τεχνικό Υπεφκυνο κλειδϊνει
οριςτικά τθν εφαρμογι πλθρωμϊν και ενθμερϊνει, μζςω e-mail, τθν αρμόδια για τθν ζρευνα
Διεφκυνςθ ότι ζχει τθν ζγκριςθ να προχωριςει ςτθν παραγωγι και εκτφπωςθ των ςχετικϊν
καταςτάςεων πλθρωμισ για το set αυτό (ζρευνα – μινασ - Ρεριφερειακι Ενότθτα).
Οι καταςτάςεισ πλθρωμισ καταρτίηονται (προκφπτουν) αποκλειςτικά μόνο από τα ςτοιχεία
του ςυςτιματοσ ανάκεςθσ μονάδων και δεν ςυμπλθρϊνονται ι τροποποιοφνται με άλλα
ςτοιχεία.
Αν δεν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανακζςεων μιασ ζρευνασ, ςτο ςφνολό τθσ ι ςε επίπεδο
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ (ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ), δεν γίνεται επιλογι για άλλθ ζρευνα.
Σε περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ (αντικατάςταςθσ) ανάκεςθσ ςε ζρευνα που ζχει ολοκλθρωκεί θ
αρχικι επιλογι, είναι δυνατόν εμβόλιμα να γίνουν νζεσ ανακζςεισ, αρκεί να μθ γίνεται
ανάκεςθ ςε ΙΣ για τον οποίον εκκρεμεί απάντθςθ ςε μινυμα για ανάκεςθ μονάδων άλλθσ
ζρευνασ.
Σε περίπτωςθ που ζχουν απαντθκεί όλα τα μθνφματα πριν τθ λιξθ των ςαράντα οκτϊ (48)
ωρϊν, κεωρείται ότι ζχει περατωκεί θ ςχετικι διαδικαςία και αρχίηει θ νζα ανάκεςθ.
Σε περίπτωςθ που ΙΣ επιλεγεί ςε επόμενθ ζρευνα, αποδεχκεί τθ ςυμμετοχι του αλλά δθλϊςει
άρνθςθ ςτθν ζρευνα που ιδθ ςυμμετζχει και εφόςον από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν δεν ζχει ενθμερωκεί ακόμα το Τμιμα που διενεργεί τθν ζρευνα, τθν οποία
αποδζχτθκε, τότε ο ΙΣ αποκλείεται από τισ επόμενεσ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα
διενεργθκοφν με βάςθ το χρθςιμοποιοφμενο Μθτρϊο ΙΣ, δεν κα ςυμπεριλθφκεί ςτο επόμενο
Μθτρϊο και ενθμερϊνεται ςχετικά με ακυρωτικό μινυμα που του αποςτζλλεται .
Στθ ςυνζχεια, διαβιβάηεται ςτο αρμόδιο Τμιμα που διενεργεί τθν ζρευνα ςχετικό αρχείο με
τουσ ΙΣ που αποδζχτθκαν τθ ςυνεργαςία τουσ με τθν ΕΛΣΤΑΤ και ετοιμάηεται θ ζκδοςθ
Απόφαςθσ οριςμοφ ΙΣ, θ οποία ςυμπλθρϊνεται ι τροποποιείται κατά περίπτωςθ, πριν τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, τουλάχιςτον κάκε 20
θμερολογιακζσ θμζρεσ, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο.
Επιςθμαίνεται ότι, για κάκε περίπτωςθ που, λόγω αντικαταςτάςεων, νζοι ΙΣ αποδζχονται τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε μια ζρευνα, αποςτζλλεται από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν
Συνεργατϊν, αυκθμερόν, επικαιροποιθμζνο αρχείο ΙΣ ςτο αρμόδιο Τμιμα που διενεργεί τθν
ζρευνα.
Τα αρμόδια Τμιματα επιβεβαιϊνουν τισ μονάδεσ που ζχουν ανατεκεί ςτουσ ΙΣ με αυτζσ για τισ
οποίεσ πρζπει να ςυλλεγοφν ςτοιχεία από αυτοφσ. Οι ΙΣ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα
και οι μονάδεσ οι οποίεσ τουσ δίδονται πρζπει να ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα δεδομζνα τθσ
εφαρμογισ.
Αν επιλεγεί ΙΣ για να ςυλλζξει ςτοιχεία από μια επιχείρθςθ αλλά το αρμόδιο Τμιμα ι θ
αρμόδια ΥΣΝ ζχει τθν πλθροφορία ότι θ επιχείρθςθ είναι κλειςτι ι άγνωςτθ, δεν πρζπει να
του ανακζτει να ςυλλζξει ςτοιχεία από τθν επιχείρθςθ αυτι. Επιπροςκζτωσ, κα πρζπει να
ενθμερϊνει άμεςα, μζςω e-mail, το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν για να
ξεχρεϊνει τθ μονάδα από τον ΙΣ (και πάντοτε εντόσ του μινα αρχικισ ανάκεςθσ) ϊςτε να μθ
δεςμεφεται άςκοπα ο χρόνοσ διακεςιμότθτάσ του.
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Τα αρμόδια Τμιματα και οι ΥΣΝ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να παραδίδουν μονάδεσ πριν
λάβουν το ςχετικό αρχείο με τουσ ΙΣ που αποδζχτθκαν τθ ςυνεργαςία τουσ με τθν ΕΛΣΤΑΤ.
Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι θ παραλαβι νεότερου ςχετικοφ αρχείου μπορεί να διαφζρει
όχι μόνο ωσ προσ τουσ νζουσ ΙΣ αλλά και ωσ προσ τουσ ιδθ χρθςιμοποιοφμενουσ, αφοφ οι
μονάδεσ ενόσ ΙΣ που τζκθκε εκτόσ ζρευνασ μπορεί να ανατζκθκαν ςε ιδθ απαςχολοφμενο
ΙΣ, ο οποίοσ δεν είχε ςυμπλθρϊςει το δθλωκζν από αυτόν όριο ωρϊν διακεςιμότθτασ.
Θ αντικατάςταςθ ΙΣ γίνεται μόνο μετά από ζγγραφθ, μζςω e-mail, ειςιγθςθ των αρμοδίων για
τθν ζρευνα Διευκφνςεων ι των υπευκφνων των ερευνϊν.
Θ ενθμζρωςθ των ΥΣΝ για όλα τα κζματα γίνεται από τθ Διεφκυνςθ που διενεργεί τθν ζρευνα
και όχι από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν. Επίςθσ, οποιαδιποτε
πλθροφορία για αντικατάςταςθ ΙΣ από ΥΣΝ μεταφζρεται μζςω των Διευκφνςεων που
διενεργοφν τισ ζρευνεσ ι των υπευκφνων των ερευνϊν.
IX.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τισ μονάδεσ ζρευνασ για τισ οποίεσ επελζγθςαν, είναι υποχρεωμζνοι να
παρακολουκιςουν το ςχετικό με τθν ζρευνα εκπαιδευτικό μθ αμειβόμενο ςεμινάριο, το
οποίο γίνεται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τθν Αττικι και ςτισ κατά τόπουσ ΥΣΝ για
τθν υπόλοιπθ Ελλάδα.
Οι υπεφκυνοι υπάλλθλοι των ερευνϊν, μετά τθν επιλογι των ΙΣ, άμεςα ενθμερϊνουν
τθλεφωνικά τουσ ΙΣ για το χρόνο και τον τόπο που κα διενεργθκεί ςχετικό ςεμινάριο
προκειμζνου να το παρακολουκιςουν, να κατακζςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και να
τουσ δοκεί το υλικό τθσ ζρευνασ.
Ειδικότερα για τισ ΥΣΝ, όπου οι επιλεγζντεσ ΙΣ κα πρζπει να προςζρχονται ςτθν ζδρα τθσ ΥΣΝ
για να εκπαιδευτοφν και επειδι τόςο οι μετακινιςεισ αυτζσ όςο και θ ςυμμετοχι ςτο
ςεμινάριο δεν αμείβονται, θ ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόηει και άλλουσ τρόπουσ εκπαίδευςθσ των ΙΣ όπωσ
εκπαίδευςθ τθλεφωνικά και θλεκτρονικά, με ανταλλαγι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ι/και
μζςω skype.
Επιπλζον, τόςο για τον παραπάνω λόγο όςο και για τθν αποτελεςματικότερθ εκπαίδευςθ
όλων των ΙΣ, τόςο τθσ περιφζρειασ όςο και τθσ Αττικισ, οι Διευκφνςεισ πρζπει να
δθμιουργιςουν για κάκε ζρευνα που διενεργοφν μια τθλεματικι εκπαίδευςθ (δθμιουργία
video) που κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτθ κζςθ « Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ», θ
οποία κα είναι προςβάςιμθ από όλουσ τουσ ΙΣ.
Θ παράδοςθ τθσ Κάρτασ Ιδιϊτθ Συνεργάτθ και του υλικοφ τθσ ζρευνασ ςτον ΙΣ γίνεται μόνον
εφόςον ζχουν παραδοκεί από τον ΙΣ και ζχουν ελεγχκεί από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τα
δικαιολογθτικά, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπογεγραμμζνων Δθλϊςεων για τθν καλφτερθ
δυνατι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ςτατιςτικοφ ζργου που αναλαμβάνει και για τθν τιρθςθ του
ςτατιςτικοφ απορριτου των ςτοιχείων που κα χειριςτεί.
Το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν πρζπει να ενθμερϊνεται εγγράφωσ, μζςω email, πριν τθ διενζργεια του ςεμιναρίου ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία, προκειμζνου να δίδεται θ
δυνατότθτα παρουςίασ εκπροςϊπου του ςε αυτό για γενικι ενθμζρωςθ ςχετικά με κζματα ΙΣ.
Στθν περίπτωςθ ςεμιναρίων ςτθν περιφζρεια, πάλι ενθμερϊνεται το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν και δφναται να ενεργιςει όπωσ ανωτζρω (εάν αυτό κεωρθκεί αναγκαίο
από το Τμιμα ςε ςυντονιςμό με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και
τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Γενικϊν Διευκφνςεων).
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Εάν δεν παρευρεκεί εκπρόςωποσ από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, τότε θ
γενικι ενθμζρωςθ ςχετικά με κζματα ΙΣ γίνεται από τουσ υπεφκυνουσ για τισ ζρευνεσ
υπαλλιλουσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ ι τθσ ΥΣΝ.
Σε περίπτωςθ παραιτιςεων και αρνιςεων μετά το ςεμινάριο ι κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ
αποςτζλλεται άμεςα από το Τμιμα που διενεργεί τθν ζρευνα ειςιγθςθ για αντικαταςτάςεισ
και νζεσ ανακζςεισ προσ το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
Χ.

Κάρτα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ

Θ Κάρτα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ εκτυπϊνεται από το Τυπογραφείο τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Μετά τον ζλεγχο και
τθν εξακρίβωςθ τθσ ορκότθτασ και πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν, θ Κάρτα ςυμπλθρϊνεται
από τον υπάλλθλο που ελζγχει τα δικαιολογθτικά του ΙΣ και υπογράφεται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ςτθν περίπτωςθ των ΙΣ που κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν Αττικι.
Οι Κάρτεσ των ΙΣ οι οποίοι κα απαςχολθκοφν εκτόσ Αττικισ, υπογράφονται από τον
Ρροϊςτάμενο τθσ ΥΣΝ και παραδίδονται ςτουσ ΙΣ.
Θ Κάρτα ιςχφει μόνο για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ
για τθν ζρευνα ι τισ ζρευνεσ που αναλαμβάνει ο ΙΣ μζχρι και τθ λιξθ του ιςχφοντοσ Μθτρϊου
ΙΣ (παράταςθ ιςχφοσ πζραν τθσ λιξθσ του μθτρϊου είναι δυνατι μόνον μετά από
διαβοφλευςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, του Ρροϊςταμζνου τθσ
Γενικισ Δ/νςθσ Στατιςτικϊν Ερευνϊν και του Ρροζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ). Ο ΙΣ είναι υποχρεωμζνοσ
να τθν επιδεικνφει ςτα ερευνϊμενα Νοικοκυριά ι Επιχειριςεισ που επιςκζπτεται μαηί με
ειδικι ενθμερωτικι επιςτολι για κάκε ζρευνα.
Τα αρμόδια Τμιματα και οι ΥΣΝ δεν δίνουν το υλικό τθσ ζρευνασ, αν ο ΙΣ δεν ζχει παραδϊςει
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και δεν διακζτει Κάρτα ΙΣ.
Κάκε ΙΣ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ι κατά
περίπτωςθ, ςτισ ΥΣΝ, τθν Κάρτα του ταυτόχρονα με τθν παράδοςθ των ερωτθματολογίων τθσ
ζρευνασ ι των ερευνϊν που ζχει αναλάβει για τθν περίοδο του ιςχφοντοσ Μθτρϊου.
Αν για οποιοδιποτε λόγο διακοπεί θ ςυμμετοχι του ΙΣ ςτθ διενζργεια κάποιασ ζρευνασ, ο
υπεφκυνοσ τθσ ζρευνασ υπάλλθλοσ οφείλει να ενθμερϊςει το Τμιμα Επικεϊρθςθσ και
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν και να μεριμνιςει ϊςτε να επιςτραφεί θ Κάρτα του ΙΣ ςε αυτό.
ΧΙΙ.
Εξορκολογιςμόσ των αμοιβϊν για τα πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνα
ερωτθματολόγια των ςτατιςτικϊν ερευνϊν, βάςει των οποίων πλθρϊνονται οι Ιδιϊτεσ
Συνεργάτεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ
Θ αμοιβι των ΙΣ κακορίηεται ςφμφωνα με προκακοριςμζνουσ κανόνεσ μζτρθςθσ του ζργου
των Ιδιωτϊν Συνεργατϊν και προκακοριςμζνθσ αμοιβισ ανά μονάδα ζργου. Αμείβονται
ανάλογα με τον αρικμό των πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων ι άλλων
μονάδων ζργου (όπωσ, π.χ., κατάλογοι-πλαίςια) κάκε ζρευνασ, τα οποία επιςτρζφονται ςτθ
ΕΛΣΤΑΤ. Θ αμοιβι για κάκε ερωτθματολόγιο ζχει υπολογιςτεί από τθν ΕΛΣΤΑΤ είτε με βάςθ το
μζςο χρόνο που απαιτείται για τθ ςυλλογι ενόσ ορκά ςυμπλθρωμζνου ερωτθματολογίου,
όςον αφορά τισ ζρευνεσ ςτα νοικοκυριά είτε με βάςθ το χρόνο ολοκλιρωςθσ των επαφϊν με
κάκε επιχείρθςθ υπόχρεθ παροχισ ςτοιχείων, όταν πρόκειται για ζρευνεσ ςτισ επιχειριςεισ. Θ
αμοιβι για κάκε ερωτθματολόγιο δφναται να αναπροςαρμόηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ πριν τθν
ζναρξθ λειτουργίασ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Μθτρϊου.
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Θ καταβολι τθσ αμοιβισ των Ιδιωτϊν Συνεργατϊν γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ, τθν
παράδοςθ και τον ζλεγχο των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων.
ΧΙΙ.

Ραραλαβι και παράδοςθ ερωτθματολογίων

Θ παραλαβι ερωτθματολογίων από τουσ ΙΣ και θ παράδοςι τουσ ςτουσ υπεφκυνουσ ςτθν
ΕΛΣΤΑΤ (είτε ςτθν ΚΥ είτε ςτθ ςχετικι ΥΣΝ) γίνεται από τουσ ΙΣ αυτοπροςϊπωσ.

ΧΙΙΙ.
Δθμοςιοποίθςθ πινάκων κατάταξθσ και αποφάςεων οριςμοφ Ιδιωτϊν Συνεργατϊν
τθσ ΕΛΣΤΑΤ
Στο πλαίςιο τθσ πλιρουσ διαφάνειασ, θ ΕΛΣΤΑΤ ζχει αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ςφνδεςμο
με τον οποίο ανοίγει εφαρμογι για τθν on-line αναηιτθςθ των πινάκων κατάταξθσ των
επιλζξιμων ΙΣ κατά φκίνουςα ςειρά μορίων για τθ χρονικι περίοδο Ιανουαρίου – Αυγοφςτου
2017 κατά ζρευνα, δθλωκζντα Διμο προτίμθςθσ και τυχαίο αρικμό κατάταξθσ.
Τα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ που ανοίγει με τον προαναφερκζντα ςφνδεςμο δεν πρζπει να
παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ από τθν εφαρμογι που γίνεται θ επιλογι ΙΣ προκειμζνου να
μθ δθμιουργοφνται εςφαλμζνεσ εντυπϊςεισ ςτουσ ΙΣ.
Επίςθσ, θ ΕΛΣΤΑΤ αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ κάκε απόφαςθ οριςμοφ τροποποίθςθσ ι και
ςυμπλιρωςθσ ΙΣ, για όςουσ επιλζγονται να αναλάβουν μονάδεσ ζρευνάσ τθσ.
XIV.

ΡΑΑΤΘΜΑ

Ακολουκοφν οι απεικονίςεισ:
1. Τθσ Διλωςθσ Ιδιϊτθ Συνεργάτθ
2. Τθσ Διλωςθσ Τιρθςθσ Στατιςτικοφ Απορριτου
3. Τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Ν. 1599/1986
4. Τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Ν. 1599/1986 για τθν ζκδοςθ Ροινικοφ Μθτρϊου
5.Τθσ Βεβαίωςθσ ορκότθτασ και πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν ΙΣ
6. Τθσ Κάρτασ Ιδιϊτθ Συνεργάτθ (δφο όψεισ) και
7. το περιεχόμενο τθσ Αίτθςθσ - Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για ζνταξθ ςτο Μθτρϊο ΙΣ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ρειραιϊσ 46 και Επονιτϊν
185 10 Ρειραιάσ
ΔΘΛΩΣΘ ΙΔΙΩΤΘ ΣΥΝΕΓΑΤΘ

O/Θ Ιδιϊτθσ Συνεργάτθσ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ΕΡΩΝΥΜΟ)









(ΟΝΟΜΑ)

(ΡΑΤΩΝΥΜΟ)

(ΑΦΜ)

Ζχω διαβάςει και ςυμφωνϊ πλιρωσ με όςα αναφζρονται ςτθν Ανακοίνωςθ-Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτισ διενεργοφμενεσ από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι ζρευνεσ
Δεςμεφομαι για τθν πλζον αποτελεςματικι και ζγκαιρθ ςυλλογι ςτοιχείων που µου ζχει ανατεκεί από τθν
ΕΛΣΤΑΤ, κακϊσ και για τθν τιρθςθ του ςτατιςτικοφ απορριτου των ςτοιχείων που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ µου
ςτο πλαίςιο του ανωτζρω ζργου µου, υπογράφοντασ ςχετικι ∆ιλωςθ Τιρθςθσ Στατιςτικοφ Απορριτου.
Υποχρεϊνομαι να παραδίδω τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που κα ςυλλζγω εμπρόκεςμα και ιδιοχείρωσ ςτον αρµόδιο
για τθν ζρευνα υπάλλθλο τθσ ΕΛΣΤΑΤ.

Συναινϊ ςτθ λιψθ από τθν ΕΛΣΤΑΤ αντιγράφου του Ροινικοφ Μθτρϊου μου, από τθν αρμόδια αρχι.

Δεςμεφομαι ότι δεν κα ανακζςω ςε τρίτουσ όλθ ι μζροσ τθσ εργαςίασ που μου ζχει ανατεκεί από τθν ΕΛΣΤΑΤ.
Δεςμεφομαι ότι τόςο θ ςυμπεριφορά όςο θ όλθ µου παρουςία κατά τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ κα να
είναι ευπρεπι.
 Θ υγεία µου, θ φυςικι µου κατάςταςθ και θ γνϊςθ µου τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, µου επιτρζπουν να
ανταποκρικϊ πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ ι των ερευνϊν που µου ανατίκενται, δεδομζνου ότι (όπωσ
ενθμερϊκθκα) απαιτοφνται για τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων πολλαπλζσ μετακινιςεισ ςε
νοικοκυριά ι επιχειριςεισ (πικανόν απομεμακρυςμζνα) και προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ µε τουσ υπευκφνουσ
αυτϊν.
 Θ παροχι υπθρεςιϊν µου ωσ Ιδιϊτθ Συνεργάτθ για τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων δεν κεωρείται ότι
υποκρφπτει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.
 Θ Κάρτα Ιδιϊτθ Συνεργάτθ παρελιφκθ αυτοπροςϊπωσ, κατά τθν θµζρα του ςεμιναρίου τθσ πρϊτθσ
ζρευνασ που αναλαμβάνω, από υπάλλθλο του Τµιµατοσ που διενεργεί τθν ζρευνα, για τθν Αττικι / από τον
Ρροϊςτάµενο τθσ Υπθρεςίασ Στατιςτικισ Νοµοφ (ΥΣΝ), (διαγράφεται θ περίπτωςθ που δεν ιςχφει). Θ Κάρτα
ιςχφει µόνο για το χρονικό διάςτθµα για το οποίο ορίηεται µε απόφαςθ για τθν ζρευνα ι τισ ζρευνεσ που
αναλαμβάνω και είµαι υποχρεωμζνοσ να τθν επιδεικνφω ςτα ερευνϊμενα Νοικοκυριά ι Επιχειριςεισ που
επιςκζπτομαι µαηί µε τθν ειδικι ενθµερωτικι επιςτολι. Υποχρεοφµαι να παραδϊςω τθν Κάρτα µου ςτο Τµιµα
Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν/ςτθν ΥΣΝ (διαγράφεται θ περίπτωςθ που δεν ιςχφει), ταυτόχρονα µε τθν
παράδοςθ των τελευταίων δελτίων τθσ ζρευνασ ι των ερευνϊν που ςυνζλεξα. Αν για οποιοδιποτε λόγο
διακοπεί, ςτο µεταξφ χρονικό διάςτθµα, θ ςυμμετοχι µου ςτθ διενζργεια ερευνϊν, οφείλω αµζςωσ να
επιςτρζψω τθν Κάρτα µου ςτο Τµιµα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν / ςτθν ΥΣΝ (διαγράφεται θ
περίπτωςθ που δεν ιςχφει).
 Για να ζχω δικαίωµα παραλαβισ του υλικοφ τθσ ζρευνασ, πρζπει προθγουμζνωσ να ζχω υποβάλει τα πλιρθ και
ορκά δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, να ζχω υπογράψει τθν παροφςα ∆ιλωςθ Ιδιϊτθ Συνεργάτθ, κακϊσ και
τθ ∆ιλωςθ Τιρθςθσ Στατιςτικοφ Απορριτου, και να ζχω προµθκευτεί τθν προςωπικι µου Κάρτα Ιδιϊτθ
Συνεργάτθ.
 Θ αµοιβι µου γίνεται ςφµφωνα µε τον αρικµό των πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων /
µονάδων κάκε ζρευνασ που κα παραδίδω.
 Θ καταβολι τθσ αµοιβισ µου πραγµατοποιείται µετά τθν ολοκλιρωςθ, παράδοςθ και τον ζλεγχο του ζργου που
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µου ζχει ανατεκεί.
Με τθν υπογραφι αυτισ τθσ ∆ιλωςθσ, βεβαιϊνω ότι ζχω διαβάςει και κατανοιςει αυτι ςτο ςφνολό τθσ και ότι
δεςμεφομαι από τουσ όρουσ τθσ.
Θµεροµθνία:

/

/ 201

Ο/Θ Ιδιϊτθσ Συνεργάτθσ
(Υπογραφι)
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ΔΘΛΩΣΘ ΤΘΘΣΘΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΟΘΤΟΥ
Ο/Θ κάτωκι υπογράφων/ουςα, _________________________________________________, με τθν ιδιότθτα
του/τθσ Ιδιϊτθ Συνεργάτθ, πρόκειται να απαςχολθκϊ από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) για τθ
ςυλλογι ςτοιχείων τθσ ζρευνασ/ερευνϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Κατανοϊ πλιρωσ, αποδζχομαι και αναλαμβάνω τθν
υποχρζωςθ ρθτά και ανεπιφφλακτα όπωσ κατά τθ διάρκεια τθσ ανωτζρω απαςχόλθςισ μου και μετά το πζρασ
αυτισ, ςτο διθνεκζσ, τθριςω απαρζγκλιτα τουσ ακόλουκουσ όρουσ, δια των οποίων εφαρμόηεται θ πολιτικι
ςτατιςτικοφ απορριτου τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ευρωπαϊκι και ελλθνικι νομοκεςία, ςτισ
οποίεσ δθλϊνω ότι υπόκειμαι:
1. Κατανοϊ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ μου ςτθν ΕΛΣΤΑΤ κα περιζλκουν ςε γνϊςθ μου
«απόρρθτα» ι/και «εμπιςτευτικά» ςτοιχεία. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διλωςθσ, οι όροι
«απόρρθτα ςτοιχεία» και «εμπιςτευτικά ςτοιχεία» υποδθλϊνουν ςτοιχεία τα οποία κακιςτοφν δυνατι
τθν άμεςθ και τθν ζμμεςθ, αντίςτοιχα, αναγνϊριςθ των μονάδων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, δια τθσ
αποκαλφψεωσ εξατομικευμζνων πλθροφοριϊν. Για να κακοριςτεί αν ςτατιςτικι μονάδα είναι ι όχι
αναγνωρίςιμθ, ςυνεκτιμϊνται όλα τα ςχετικά μζςα τα οποία μποροφν εφλογα να χρθςιμοποιιςουν
τρίτοι για να αναγνωρίςουν τθ ςτατιςτικι μονάδα. Θ Αρχι τθσ τιρθςθσ του «ςτατιςτικοφ απόρρθτου
των ςτοιχείων» αφορά τόςο ςτα απόρρθτα όςο και ςτα εμπιςτευτικά ςτοιχεία.
2. Κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ μου ςτθν ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και μετά το πζρασ αυτισ, ςτο διθνεκζσ,
αναλαμβάνω ρθτά και ανεπιφφλακτα τθν υποχρζωςθ να μθν αποκαλφψω, ςυηθτιςω, ανταλλάξω και
μεταβιβάςω κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε (με) οποιοδιποτε μθ δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο,
φυςικό ι νομικό, θμεδαπό ι αλλοδαπό, ι ομάδα ατόμων, εντόσ ι εκτόσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κανζνα απόρρθτο
ι/και εμπιςτευτικό ςτοιχείο υπό οιαδιποτε μορφι και να μθν παραβιάςω το ςτατιςτικό απόρρθτο
των ςτοιχείων.
3. Ενδεχόμενθ χριςθ απόρρθτων ι/και εμπιςτευτικϊν ςτοιχείων κα γίνεται αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο
του ζργου που μου ζχει ανατεκεί από τθν ΕΛΣΤΑΤ, υπό τουσ κατ’ ιδίαν όρουσ και προχποκζςεισ που
περιλαμβάνονται ςτο ςτατιςτικό Νόμο 3832/2010 και ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ
τθσ ΕΛΣΤΑΤ, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.
4. Δεν κα ςυηθτιςω ι ανταλλάξω κακ’ οιονδιποτε τρόπο, με οποιοδιποτε μθ εξουςιοδοτθμζνο
πρόςωπο, φυςικό ι νομικό, θμεδαπό ι αλλοδαπό, ι ομάδα ατόμων, εντόσ ι εκτόσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ,
κανζνα ςυμπζραςμα που εγϊ ο ίδιοσ εξιγαγα από απόρρθτα ι/και εμπιςτευτικά ςτοιχεία, το οποίο
μπορεί να οδθγιςει ςε παραβίαςθ του ςτατιςτικοφ απορριτου των ςτοιχείων.
5. Θα λάβω όλα τα απαραίτθτα μζτρα φφλαξθσ και προςταςίασ των ςτοιχείων κατά τθ διαχείριςθ από
εμζνα απόρρθτων ι/και εμπιςτευτικϊν ςτοιχείων ςτο πλαίςιο του ζργου που μου ζχει ανατεκεί από
τθν ΕΛΣΤΑΤ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ φυςικι ι/και θλεκτρονικι αςφάλεια των ςτοιχείων αυτϊν
και το αδφνατο τθσ παραβίαςθσ του ςτατιςτικοφ απορριτου των εν λόγω ςτοιχείων.
6. Δεν κα χρθςιμοποιιςω, τόςο ςτο παρόν όςο και ςτο μζλλον, ζπ’ αόριςτον, απόρρθτα ι/και
εμπιςτευτικά ςτοιχεία για οποιονδιποτε άλλο ςκοπό, ςυμπεριλαμβανόμενου οικονομικοφ, ι άλλου
οφζλουσ προςωπικοφ ι τρίτων, κακϊσ και οποιαςδιποτε φφςθσ πολιτικοφ, ςυλλογικοφ ι
διαφορετικά οριηόμενου ςκοποφ ι απόφαςθσ παρά αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ του
ζργου που μου ζχει ανατεκεί από τθν ΕΛΣΤΑΤ. Θ απαγόρευςθ αυτι χρθςιμοποίθςθσ των απόρρθτων
ι/και εμπιςτευτικϊν ςτοιχείων αφορά και ςτθν επιβολι φόρων, δαςμϊν, τελϊν και ςυναφϊν
επιβαρφνςεων, ι τθ χριςθ τουσ ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ενϊπιον φορολογικϊν, δικαςτικϊν,
αςτυνομικϊν, ςτρατιωτικϊν ι άλλων διοικθτικϊν αρχϊν.
7. Κατανοϊ και αποδζχομαι ρθτά και ανεπιφφλακτα, επίςθσ, ότι οποιαδιποτε παράβαςθ των όρων
αυτισ τθσ Διλωςθσ μπορεί να επιςφρει τθν επιβολι ςε βάροσ μου κυρϊςεων, όπωσ προβλζπονται ςτο
ςτατιςτικό Νόμο 3832/2010, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου ζχω
διαβάςει και κατανοιςει.
Με τθν υπογραφι αυτισ τθσ Διλωςθσ, βεβαιϊνω ότι ζχω διαβάςει και κατανοιςει αυτι ςτο ςφνολό τθσ και
ότι δεςμεφομαι από τουσ όρουσ τθσ, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ μου ςτθν ΕΛΣΤΑΤ όςο και μετά
το πζρασ αυτισ, ςτο διθνεκζσ.
Ρειραιάσ, /201…
Ο/Θ Δθλ………..
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ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΡΟΣ :
Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
(2)

Θμερομθνία γζννθςθσ :
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:
Οδόσ:

Αρικ:
Δ/νςθ
Ταχυδρομείου

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

ΤΚ:

Θλεκτρ.

(Εmail):
(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του
Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
1) Δεν υπόκειμαι ςτισ διατάξεισ του Ν. 4308/2014, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 39 του ιδίου Νόμου, δεδομζνου ότι
θ εργαςία που κα αναλάβω είναι ευκαιριακι και παρεπόμενθ απαςχόλθςθ.
2) Γνωρίηω ότι το ετιςιο ςυνολικό ποςό που μπορϊ να λάβω (όπωσ προβλζπεται από το παραπάνω άρκρο), είτε από τθν
ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλοφ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 10.000 ευρϊ και ότι ςε περίπτωςθ που υπερβϊ το ποςό αυτό,
για να γίνει θ πλθρωμι μου, κα πρζπει να προςκομίςω τιμολόγιο, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 4308/2014.
Θμερομθνία: ……/……./ 20……
Ο – Θ Δθλ……..
(Υπογραφι)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΡΟΣ :
Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
(2)

Θμερομθνία γζννθςθσ :
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:
Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ
του

(Εmail):
(3)

, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22

Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Συναινϊ ςτθ λιψθ από τθν ΕΛΣΤΑΤ αντιγράφου του Ροινικοφ Μθτρϊου μου, από τθν αρμόδια αρχι
Θμερομθνία: ……/……./ 20……

Ο – Θ Δθλ……..

(Υπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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Βεβαίωςθ ορκότθτασ και πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν
Ιδιωτϊν Συνεργατϊν
Διεφκυνςθ:
Τμιμα:
Υπθρεςία Στατιςτικισ Νομοφ:
Ζρευνα για τθν οποία επελζγθ:
Στοιχεία Ιδιϊτθ Συνεργάτθ με πλιρθ και
ορκά δικαιολογθτικά
α/α
Επϊνυμο
Πνομα
Πνομα πατρόσ
ΑΦΜ
1

Αρικμόσ
δικαιολογθτικϊν

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Στοιχεία Ιδιϊτθ Συνεργάτθ χωρίσ πλιρθ
και ορκά δικαιολογθτικά
α/α
Επϊνυμο
Πνομα
Πνομα πατρόσ
1

Αρικμόσ
δικαιολογθτικϊν
ΑΦΜ

Ραρατθριςεισ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Υπεφκυνοσ του

ε λ ζ γ χ ο υ τ θ σ π λ θ ρ ό τ θ τ α σ κ α ι ο ρ κ ό τ θ τα σ
των δικαιολογθτικϊν
(Ρροϊςτάμενοσ ΥΣΝ, Τμιματοσ)

1.1 Τίτλοσ ςπουδϊν
2.
2)Βεβαίωςθ ςπουδϊν (για φοιτθτζσ)
3.
3)Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ
4. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν.1599/1986, ότι ςυναινεί ςτθ λιψθ από τθν ΕΛΣΤΑΤ
Ροινικοφ Μθτρϊου από τθν αρμόδια αρχι.
5.
4)Ζντυπο απόδειξθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου
6.
5)Φωτοτυπία Βιβλιαρίου με ΙΒΑΝ
7.
6)Βεβαίωςθ εμπειρίασ για ζρευνεσ εκτόσ ΕΛΣΤΑΤ
8.
7)Διλωςθ Ιδιϊτθ Συνεργάτθ
9.
8)Διλωςθσ Τιρθςθσ Στατιςτικοφ Απορριτου
10.
9) Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/1986
10)
11. Δφο φωτογραφίεσ
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11)
12. Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ
12)
13. Αντίγραφο Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ)
14. Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν φυςικοφ προςϊπου επιτθδευματία
ωσ ερευνθτισ ι επζκταςθσ άλλθσ προχπάρχουςασ δραςτθριότθτασ
ςτθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα.
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__________________________________________________
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘ ΑΧΘ

ΚΑTΑ ΙΔΙΩΤΘ ΣΥΝΕΓΑΤΘ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘ ΑΧΘ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ
ΤΜΘΜΑ: ΕΡΙΘΕΩΘΣΘΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ
Τθλ.: 213 135 2182, 3050, 3068, 3035,
3081

Θζςθ φωτογραφίασ

Υπογραφι
κατόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΘ ΣΥΝΕΓΑΤΘ
Επϊνυμο: ___________________________________________
Πνομα: ______________________________________________
Πνομα πατρόσ ι ςυηφγου: ____________________________
Το παρόν Δελτίο ιςχφει για ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
κατά το χρονικό διάςτθμα
από __________________________________
ζωσ ___________________
Ρειραιάσ, ___/____/ 201____
Ο/Θ Ρροϊςτάμενοσ/θ τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ
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ΑΙΤΘΣΘ - ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ
ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ ΜΘΤΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ ΤΘΣ ΕΛΣΤΑΤ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Ραρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά τισ online οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ - Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ πριν προχωριςετε. Για να το κάνετε αυτό πατιςτε το παρακάτω ΚΟΥΜΡΙ.
Στθ ςυνζχεια, ανάλογα με τθν απόφαςι ςασ, πατιςτε το αντίςτοιχο κουμπί ςτο τζλοσ αυτισ, για να
ξεκινιςετε ι να ςταματιςετε τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ.
Αν ςασ φαίνονται μικρά τα γράμματα ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ εφαρμογισ, μπορείτε να
μεγαλϊςετε τθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ, πατϊντασ ταυτόχρονα τα πλικτρα Ctrl KAI +
Aν για κάποιο λόγο κελιςετε να μικρφνετε τθν επιφάνεια εργαςίασ, πατιςτε ταυτόχρονα Ctrl KAI –
ΔΕΙΤΕ ONLINE ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΙΤΘΣΘ ΡΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ
ΟΙ ΡΑΑΚΑΤΩ ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ, ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΟΥΝ ΡΟΙΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΑΝΘΚΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ ΚΑΙ ΡΟΙΕΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΟΘΘΘΣΟΥΝ ΣΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ ΕΕΥΝΑΣ, ΣΤΘΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ ΤΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ
- ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ.
α) Ζρευνεσ ςτα νοικοκυριά

β) Ζρευνεσ ςτισ επιχειριςεισ

γ) ΕΤΘΣΙΑ ΓΕΩΓΙΚΘ ΕΕΥΝΑ (ΕΓΕ)
ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΥΡΟΘΕΣΘ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΡΑΑΡΑΝΩ ΟΔΘΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΤΘΣ
ΑΙΤΘΣΘΣ-ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΙΣΤΕ
Αποδζχομαι τουσ όρουσ και επικυμϊ να ςυνεχίςω

Δεν επικυμϊ να ςυνεχίςω

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ ΜΘΤΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ ΤΘΣ ΕΛΣΤΑΤ
ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
ΕΡΙΣΘΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΡΕΔΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΙΣΚΟ (*) ΣΥΜΡΛΘΩΝΟΝΤΑΙ
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ του μθνφματοσ: "Stack overflow at line:" πατιςτε
ΟΚ και ςυνεχίςτε.
Αν ζχετε τθ δυνατότθτα, προτιμιςτε το Μοzilla Firefox (αντί του Internet Explorer) για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
Αίτθςθσ - Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
ΔΕΙΤΕ ONLINE ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΙΤΘΣΘ ΡΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

1. ΑΦΜ (ΡΟΣΟΧΘ! Ο ΑΦΜ, ωσ βαςικό ςτοιχείο ταυτότθτασ, πρζπει να αντιςτοιχεί
αποκλειςτικά ςτον υποψιφιο Ιδιϊτθ Συνεργάτθ που ςυμπλιρωςε τθν παροφςα Αίτθςθ Υπεφκυνθ Διλωςθ
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ΚΑΙ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΡΟΣΟΧΘ ΓΙΑΤΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΩΝ ΔΕΝ ΜΡΟΕΙ ΝΑ
ΔΙΟΘΩΘΕΙ ) *
ΡΟΣΟΧΘ! ΡΛΕΟΝ ΕΧΕΤΕ ΤΘ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ, ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΧΕΙΑΣΤΕΙ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ
ΚΑΤΙ, ΟΣΟ Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.
AΡΛΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΡΩΤΘ ΦΟΑ, ΚΑΙ ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΘΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΡΕΔΙΟ
ΤΟ ΑΦΜ ΣΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΘΣΤΕ ENTER ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΡΟΙΟ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΡΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΘΚΕ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΙΤΥΧΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΙ
ΡΑΤΘΣΤΕ ENTER ΑΝ ΔΩΣΑΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΡΙΟ ΡΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΘΝ ΑΙΤΘΣΘ ΣΑΣ,
ΟΡΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ.
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΡΟΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΟΘΩΣΕΤΕ ΚΑΡΟΙΟ ΛΑΘΟΣ -Θ- ΝΑ ΤΘΝ ΤΥΡΩΣΕΤΕ, ΡΑΤΩΝΤΑΣ
Ctrl+P.
ΚΑΘΕ ΦΟΑ ΡΟΥ ΑΛΛΑΗΕΤΕ ΕΡΙΤΥΧΩΣ ΚΑΤΙ, ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ ΡΑΙΝΕΤΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ, ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΘΣΕΤΕ OΡΩΣΔΘΡΟΤΕ, ΣΤΘΝ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ ΘΕΛΕΤΕ
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΩΝ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ -H- NA ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΤΘN AITΘΣΘ.
2. Για να ςυμμετάςχετε ςτισ Ζρευνεσ απαιτείται να υπάγεςτε ςε μία από τισ παρακάτω
κατθγορίεσ.
Επιλζξτε αυτι που ςασ αντιςτοιχεί :
ΡΕΙΡΤΩΣΘ 1:Κάτοχοσ Δελτίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν με κφρια ι δευτερεφουςα δραςτθριότθτα
ερευνθτι
ΡΕΙΡΤΩΣΘ 2:Μθ κάτοχοσ Δελτίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν (αυτοαπαςχολοφμενοσ του άρκρου 39
του ν. 4387/2016)
Θα πλθρωκεί με απόδειξθ δαπάνθσ*
ΡΕΙΡΤΩΣΘ 1

ΡΕΙΡΤΩΣΘ 2

3. ΑMKA *
ΡΟΣΟΧΘ! Επιτρζπονται μόνο αρικμοί χωρίσ κενά διαςτιματα ανάμεςα, ςτθν αρχι ι ςτο
τζλοσ του πεδίου
4. ΕΡΩΝΥΜΟ
(ΕΡΙΤΕΡΤΟΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΧΑΑΚΤΘΕΣ) *
5. ΟΝΟΜΑ
(ΕΡΙΤΕΡΤΟΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΧΑΑΚΤΘΕΣ) *
6. ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΕΑ
(ΕΡΙΤΕΡΤΟΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΧΑΑΚΤΘΕΣ) *
7. ΦΥΛΟ *
Άνδρασ Γυναίκα
8. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΣΘΣ *
Θ μορφι θμερομθνίασ πρζπει να είναι: ΘΘ-ΜΜ-ΕΕΕΕ π.χ., 27-04-1961
9. ΑΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ *
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ΡΟΣΟΧΘ! Επιτρζπονται μόνο Ελλθνικά Κεφαλαία και αρικμοί χωρίσ ενδιάμεςα κενά
διαςτιματα
10. ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΘΙΟΥ
Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει Δελτίο Ταυτότθτασ
11. ΔΟΥ ΡΟΥ ΥΡΑΓΕΣΤΕ (ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΑΡΟ ΤΘ ΛΙΣΤΑ) *
12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ *
Ρεριφερειακι Ενότθτα (Επιλζξτε από τα παρακάτω)
Διμοσ *
Οδόσ κατοικίασ -Θ- ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΙ ΟΔΟΣ *
Αρικμόσ
Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ *
13. ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
α. Κινθτό * (για άμεςθ επικοινωνία με τθν ΕΛΣΤΑΤ)
β. Στακερό (κατοικίασ)
14. E-MAIL ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Αν υπάρχει)
15. ΡΕΙΟΧΘ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΕΕΥΝΕΣ *
ΡΟΣΟΧΘ! Είςτε υποχρεωμζνοι να αναλάβετε τισ μονάδεσ ζρευνασ, που κα ςασ ανατεκοφν,
ακόμα και αν ο αρικμόσ είναι μικρόσ ι αςφμφοροσ. Για το λόγο αυτό επιλζξτε περιοχζσ, που
μπορείτε να μεταβείτε με δικά ςασ ζξοδα
Επιλζξτε αρχικά τθν ευρφτερθ διοικθτικά περιοχι και ςτθ ςυνζχεια ςτθ ςυνζχεια ENAΝ -ΘΡΕΙΣΣΟΤΕΟΥΣ Διμουσ υπαγόμενουσ ςτθν περιοχι αυτι
ΟΡΩΣ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ ΣΤIΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ, άρνθςθ περιοχισ που επιλζξατε, κα ζχει ωσ
ςυνζπεια τον αποκλειςμό ςασ από τισ επιλογζσ όλων των ερευνϊν, που κα διενεργθκοφν με
βάςθ το νζο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
Θ ανταπόκριςθ του Ιδιϊτθ Συνεργάτθ ςτο ζργο του κα αξιολογείται κατά τθ διάρκεια τθσ
απαςχόλθςισ του και, αν βρεκεί θ ανταπόκριςθ ελλιπισ, ο Συνεργάτθσ κα αντικαταςτακεί και
δεν κα ςυμπεριλθφκεί τουλάχιςτον ςτο επόμενο Μθτρϊο.
1θ Επιλογι Διμου
2θ Επιλογι Διμου
……………………….
Vθ Επιλογι Διμου
16. ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΕΕΥΝΩΝ *
Επιλζξτε μία από τισ τρεισ κατθγορίεσ, ςτθν οποία κα κζλατε να ςυμμετζχετε.
ΟΡΩΣ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ ΣΤIΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ, άρνθςθ κατθγορίασ που επιλζξατε, κα ζχει
ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό ςασ από τισ επιλογζσ όλων των ερευνϊν, που κα διενεργθκοφν
με βάςθ το νζο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν.
ΕΕΥΝΕΣ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ
ΕΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ
ΕΤΘΣΙΑ ΓΕΩΓΙΚΘ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘ ΕΕΥΝΑ
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17. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΕΕΥΝΕΣ *
α) Για μθνιαίεσ και τριμθνιαίεσ ζρευνεσ ςτα νοικοκυριά, απαιτείται διακεςιμότθτα για όλουσ
τουσ μινεσ που ιςχφει το Mθτρϊο.
(Ρροςζγγιςθ των νοικοκυριϊν πρωινζσ, απογευματινζσ ϊρεσ και Σαββατοκφριακα).
β) Για τισ ζρευνεσ ςτισ επιχειριςεισ, απαιτείται διακεςιμότθτα εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
γ) Για τθν ΕΓΕ απαιτείται θ διακεςιμότθτα τουσ μινεσ διενζργειασ τθσ ζρευνασ
ΕΡΙΛΟΓΘ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑΣ*
Πλουσ τουσ μινεσ(Ιανουάριοσ – Αφγουςτοσ 2017) Συγκεκριμζνουσ μινεσ
α) Επιλζξτε μινα/εσ που είςτε διακζςιμοσ/θ
ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ, ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ, ΜΑΤΙΟΣ, ΑΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΪΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
β) Επιλζξτε ϊρεσ ανά μινα/εσ που είςτε διακζςιμοσ/θ για ζρευνεσ *
90 ϊρεσ 120 ϊρεσ και 160 ϊρεσ
18. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ *
Οι κάτοχοι Ρανεπιςτθμιακοφ Τίτλου Σπουδϊν 5ετοφσ διάρκειασ(π.χ.Ρολυτεχνείου, Γεωπονικισ
κ.α.) κα πρζπει να επιλζξουν το 3.Κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ και όχι το 2.Κάτοχοσ
Μεταπτυχιακοφ
1. Κάτοχοσ Διδακτορικοφ 2. Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ 3. Κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 4. Φοιτθτιστρια ΑΕΙ/ΤΕΙ 5. Aπόφοιτοσ Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου
ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΤΟΜΕΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Μόνο για όςουσ ζχουν απαντιςει ςε μία από τισ περιπτϊςεισ
1, 2, 3, 4)
19. Θ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΣΑΣ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΘΘΚΕ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ *
ΝΑΙ ΟΧΙ
(Αν ΟΧΙ, απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ. Δείτε κατάλογο πιςτοποιθτικϊν ςτο τζλοσ
τθσ ςελίδασ.)
20. ΧΕΙΙΣΜΟΣ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι *
ΝΑΙ ΟΧΙ
21. ΕΜΡΕΙΙΑ ΣΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΤΘΣ ΕΛΣΤΑΤ H ΑΛΛΟΥ ΦΟΕΑ, ΣΑΝ ΣΥΝΕΓΑΤΘΣ *
ΝΑΙ ΟΧΙ
ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ/ΕΤΘ ΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΘΝ
Ο κατάλογοσ των ερευνϊν εμφανίηεται πατϊντασ το εικονίδιο δίπλα ςτο πεδίο ειςαγωγισ
τίτλου ζρευνασ. Στθν περίπτωςθ που δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ ζρευνα ςτον κατάλογο, ι είναι
ζρευνα άλλου φορζα, ςυμπλθρϊςτε εςείσ τον τίτλο τθσ ζρευνασ (με κεφαλαία γράμματα) και
τςεκάρετε το αντίςτοιχο ζτοσ/ζτθ, που ςυμμετείχατε ςε αυτιν.
ΡΟΣΟΧΘ!!
1)Θ εμπειρία από μθνιαίεσ και τριμθνιαίεσ ζρευνεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που διενεργικθκαν μζςα ςε
ζνα ζτοσ, κα δθλϊνεται μία φορά, δθλαδι ςτο ζτοσ που διενεργικθκαν οι ζρευνεσ.
Επίςθσ, θ εμπειρία από ετιςιεσ ζρευνεσ των οποίων οι εργαςίεσ για τθν ολοκλιρωςι τουσ
ςυνεχίςτθκαν και το επόμενο ζτοσ, κα δθλϊνεται μία φορά, δθλαδι ςτο ζτοσ ζναρξθσ τθσ
διενζργειάσ τουσ.
2)Εμπειρία ςε ςτατιςτικζσ ζρευνεσ άλλου φορζα μπορείτε να δθλϊςετε μόνο όταν οι ζρευνεσ
ςτισ οποίεσ ςυμμετείχατε διενεργικθκαν με προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ ι τθλεφωνικά ςτα
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νοικοκυριά ι τισ επιχειριςεισ με τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων για τθ ςυγκζντρωςθ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Κατά ςυνζπεια, ςτο μζροσ αυτό τθσ Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ δεν πρζπει να δθλϊςετε ωσ
εμπειρία τυχόν άλλεσ εργαςίεσ ςασ ςε άλλουσ φορείσ , οι οποίεσ δεν πλθροφν τισ παραπάνω
προχποκζςεισ (π.χ., ειςαγωγι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζνων, ερευνθτικζσ μελζτεσ
που γίνονται βάςει ζτοιμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κ.λ.π.).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Θ δθλωμζνθ εμπειρία κα ελζγχεται με βάςθ τα ςχετικά δικαιολογθτικά που κα
κλθκοφν να προςκομίςουν κατά τθ διαδικαςία επιλογισ οι υποψιφιοι ΙΣ, αλλά και με τα
υπάρχοντα ςχετικά αρχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Στα δικαιολογθτικά αυτά κα πρζπει να αναγράφεται με ςαφινεια το είδοσ των ερευνϊν που
διενεργικθκαν από άλλουσ φορείσ και ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν οι ΙΣ, κακϊσ και το ζτοσ ι τα
ζτθ διενζργειάσ τουσ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά δεν επιβεβαιωκοφν από τθν
ΕΛΣΤΑΤ, κα κεωρθκοφν ανακριβι.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
22. ΔΘΛΩΣΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ - ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΩΝ *
Δθλϊςτε ςτον ακόλουκο πίνακα τα δικαιολογθτικά - πιςτοποιθτικά, τα οποία προβλζπονται
για τθν απόδειξθ των προςόντων ςασ, ςφμφωνα με τα "ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ" που περιγράφονται ςτθν Ρρόςκλθςθ - Ανακοίνωςθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH:
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Θ ΥΡΟΒΟΛΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ςτο χρόνο που ορίηεται από τθν
ΕΛΣΤΑΤ, αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάλθψθ εργαςίασ, από τουσ υποψιφιουσ
ΙΣ και τθν παραλαβι κάρτασ ΙΣ από αυτοφσ.
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του
διαβατθρίου, όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου.
2. Βεβαίωςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου και Δ Ο Υ που ανικουν.
3. Αντίγραφο Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ)
4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ι καρτζλασ τράπεηασ από το οποίο προκφπτει ότι ο
ενδιαφερόμενοσ είναι ο πρϊτοσ δικαιοφχοσ.
5. Δφο(2) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ.
6. Τίτλο-ουσ ςπουδϊν (για τίτλουσ Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ,
αποκτθκζντεσ ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ από το πρϊθν ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν
ΔΟΑΤΑΡ ι το ΙΤΕ αντίςτοιχα).
7. Βεβαίωςθ ςπουδϊν για φοιτθτζσ/τριεσ.
8. Στθν περίπτωςθ που διακζτουν Δελτίο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν
φυςικοφ προςϊπου επιτθδευματία ωσ ερευνθτισ ι επζκταςθσ άλλθσ προχπάρχουςασ
δραςτθριότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα.
9. Στθν περίπτωςθ που δεν διακζτουν Δελτίο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υπεφκυνθ Διλωςθ του
Ν.1599/1986 (α) ότι δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του Ν.4308/2014 ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ
του άρκρου 39 του ιδίου Νόμου και (β) ότι γνωρίηουν ότι το ςυνολικό ετιςιο ποςό που
μποροφν να λάβουν (όπωσ προβλζπεται από το παραπάνω άρκρο), είτε από τθν ΕΛΣΤΑΤ είτε
από αλλοφ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 10.000 ευρϊ από παροχι υπθρεςιϊν.
10. Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ, τουλάχιςτον επιπζδου Β1 (Ν.2413/1996, άρκρο 10, παρ. 1,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ρ.Δ 21/2014, ΦΕΚ 31/Α/11-2-2014) για υποψιφιουσ που
δθλϊνουν ότι δεν κατζχουν τίτλο ςπουδϊν υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ από τθν Ελλάδα
ΡΟΣΟΧΘ!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΡΑΑΚΑΤΩ:
YΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΟΙΣΤΙΚΑ ΤΘΝ ΑΙΤΘΣΘ ΣΑΣ, ΣΘΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΡΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΛΘΩΣ TA EΞΘΣ:
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλαδι:
«Πποιοσ, εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με
ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν.
Επίςθσ, εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτό του ι ςε
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν»,δθλϊνω ότι πλθρϊ τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ότι τα παραπάνω ςτοιχεία είναι ακριβι, αλθκι και πλιρθ και
επιτρζπω τθν επιβεβαίωςθ αυτϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) και ότι δεν ζχω
καταδικαςτεί αμετάκλθτα, δεν είμαι υπόδικοσ οφτε εκκρεμεί ςε βάροσ μου οποιαδιποτε
ποινικι διαδικαςία, δεν ζχω ςτερθκεί τα πολιτικά μου δικαιϊματα λόγω καταδίκθσ, και δεν
τελϊ υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.
Επίςθσ, δθλϊνω ότι κατζχω τα πιο πάνω δθλωκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και, άμεςα,
μπορϊ να τα κατακζςω, ςε πρωτότυπο ι αντίγραφο, ςτθν ΕΛΣΤΑΤ, όποτε ηθτθκοφν.
ΡΟΣΟΧΘ!
1) Εκτφπωςθ τθσ Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ είναι δυνατι είτε πριν τθν Οριςτικι Υποβολι
τθσ
είτε μετά, αν μπείτε ςτθν εφαρμογι, δίνοντασ το ΑΦΜ και τον κωδικό τθσ τελευταίασ
υποβολισ.
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