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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων
ενδιαφεροµένων για την εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έτους 2011.
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ΕΛΣΤΑΤ Ε ΡΕΥΝΕΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόµενους
που επιθυµούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις
διενεργούµενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση συµµετοχής µέχρι τις 3 Μαρτίου 2011, ώστε να
εγγραφούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του τρέχοντος έτους.
Έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή
συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα
στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, µε προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των
νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και σε ειδικά, κατά έρευνα,
ερωτηµατολόγια.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν µόνο
ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι
υπάλληλοι (Μόνιµοι και µε Σύµβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου)
∆ηµοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ και λοιπών ∆ηµοσίων Οργανισµών,
καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν
έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης.
Οι Ερευνητές Ιδιώτες Συνεργάτες, λαµβάνουν µέρος σε
εκπαιδευτικά σεµινάρια για την επιµόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής,
συµπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηµατολογίων κάθε έρευνας που
συµµετέχουν.
Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογείται, για κάθε έρευνα που
λαµβάνει µέρος και η αξιολόγησή του θα είναι ένα από τα βασικά
κριτήρια στη διαδικασία της επιλογής και της συνέχισης της
απασχόλησής του ως Ιδιώτη Συνεργάτη στην ΕΛΣΤΑΤ.
Επίσης, κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογεί, τη διενέργεια κάθε
έρευνας που λαµβάνει µέρος, καθώς και τη συνεργασία του, µε την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών θα γίνει µε ένα σύστηµα
βαθµολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η
αποτελεσµατικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Η αµοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών ποικίλει, κυρίως, ανάλογα µε τον
αριθµό των πλήρως και ορθά συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων κάθε
έρευνας.
Η πληρωµή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται µετά την ολοκλήρωση
και τον έλεγχο της εργασίας τους.
Η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης
συγκεκριµένου ωραρίου.
Η χρησιµοποίηση Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή στοιχείων
δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο µητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του
έτους 2011, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους µόνο ηλεκτρονικά
στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη
«∆ιάφορα» που οδηγεί στην «Αίτηση για Ιδιώτες Συνεργάτες».
Επίσης, για απ’ ευθείας υποβολή, η διεύθυνση URL είναι η:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-associates
Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισµό Η/Υ, θα υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής της Αίτησης –Υπεύθυνης ∆ήλωσης και από τα
γραφεία µας στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (∆/νση ∆ιοικητικής
Υποστήριξης - Τµήµα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών) όπως και
από τα γραφεία µας στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών.
Οι ενδιαφερόµενοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης –
Υπεύθυνης ∆ήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθούν να
υποβάλουν, άµεσα, πλήρη δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην
αναλυτική σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Πληροφορίες:
∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
Τµήµα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών
Ουρανία Ζαρκοστάθη
Τηλ: 213 – 1352182
Fax: 213 – 1353037
E-mail: zarkostr@statistics.gr
http//www.statistics.gr

2

Ο.Ζ.

