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Πειραιάσ, 13 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ, ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ,
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ), ςτα πλαίςια τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ, τθσ
αξιοπιςτίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των γεωργικϊν ςτατιςτικϊν και δίνοντασ μεγάλθ
ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν τθσ, με βάςθ ζνα ςφςτθμα κανόνων και
διαφάνειασ, προχϊρθςε ςε καινοτόμεσ διαδικαςίεσ που αφοροφν τουσ Στατιςτικοφσ
Ανταποκριτζσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να διακρικοφν ωσ ακολοφκωσ:
 Δημιουργία ηλεκτρονικοφ Μητρώου τατιςτικών Ανταποκριτών
Η ΕΛΣΤΑΤ, ζπειτα από δθμόςια πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ (δελτίο τφπου, ανακοινϊςεισ ςε
δθμόςιουσ χϊρουσ, ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο, κακϊσ και με ανάρτθςθ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ), κάλεςε τουσ ενδιαφερoμζνουσ που επικυμοφςαν να απαςχολθκοφν ωσ
Στατιςτικοί Ανταποκριτζσ ςτθν Ετιςια Γεωργικι Στατιςτικι Ζρευνα (ζτουσ αναφοράσ 2015)
να υποβάλουν θλεκτρονικά, αίτθςθ ςυμμετοχισ μζχρι τισ 10 Απριλίου 2016, ϊςτε να
εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν του ιδίου ζτουσ.
Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν 2016
περιλάμβανε επίςθσ, πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ και οδθγίεσ, όπωσ:









Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν
ζχουν γεωπόνοι/γεωτεχνικοί ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιϊτεσ και ιδιωτικοί υπάλλθλοι (οι αντίςτοιχοι
πτυχιοφχοι των πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ απαιτείται να ζχουν αναγνϊριςθ από
το ΔΙΚΑΤΣΑ – ΔΟΑΤΑΠ), θλικίασ 22-69 ετϊν, με γνϊςθ Η/Υ (Microsoft Office Excel).
Το ζργο του Στατιςτικοφ Ανταποκριτι περιλαμβάνει τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ςωςτι
ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από διοικθτικζσ πθγζσ (Δ/νςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ,
ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νςθ Αλιείασ, Δ/νςθ Κτθνιατρικισ, Υπθρεςία Εγγείων Βελτιϊςεων κλπ.)
και από όποια άλλθ πθγι τα διακζτει. Τα ςτοιχεία ςυλλζγονται με επιςκζψεισ ςτο
χϊρο των διοικθτικϊν πθγϊν. Πολλζσ φορζσ είναι απαραίτθτεσ επιςκζψεισ για
προςωπικι ςυνζντευξθ με παραγωγοφσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων.
Οι Ερευνθτζσ Στατιςτικοί Ανταποκριτζσ λαμβάνουν μζροσ ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια
για τθν επιμόρφωςι τουσ ςτον τρόπο ςυλλογισ, ςυμπλιρωςθσ και ελζγχου των
ερωτθματολογίων κάκε ζρευνασ που ςυμμετζχουν.
Η επιλογι των Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κα γίνει με τζτοιο ςφςτθμα, ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ αξιοκρατία και θ αποτελεςματικότθτα τθσ ζρευνασ.
Η αμοιβι των Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν ποικίλει, ανάλογα με τον αρικμό των πλιρωσ
και ορκά ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων τθσ ζρευνασ και τον αρικμό των
Δθμοτικϊν Τοπικϊν Κοινοτιτων που περιζχει κάκε Δθμοτικι Ενότθτα.
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Η πλθρωμι των Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ και τον
ζλεγχο τθσ εργαςίασ τουσ.

Η εργαςία εκτελείται εκτόσ γραφείου, χωρίσ υποχρζωςθ τιρθςθσ ςυγκεκριμζνου
ωραρίου.

Η χρθςιμοποίθςθ Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν για τθ ςυλλογι και καταχϊρθςθ των
ςτοιχείων δεν κεωρείται ότι υποκρφπτει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.
Τζλοσ, θ πρόςκλθςθ αναφερόταν και ςτα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τουσ
Στατιςτικοφσ Ανταποκριτζσ και παρζπεμπε ςτον ςχετικό κατάλογο:


Οι ενδιαφερόμενοι, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Υπεφκυνθσ Διλωςθσ,
κα πρζπει να διακζτουν και όταν τουσ ηθτθκοφν να υποβάλουν άμεςα πλιρθ
δικαιολογθτικά, τα οποία περιγράφονται ςτθν αναλυτικι ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ.
Τπό αυτό το ςφςτημα, υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενουσ 966 ζγκυρεσ ηλεκτρονικζσ
αιτήςεισ για το Μητρώο τατιςτικών Ανταποκριτών, ζτουσ 2016.
 Κατάρτιςη ςυςτήματοσ κατάταξησ τατιςτικών Ανταποκριτών
Η κατάταξθ των υποψιφιων Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, που πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ
εγγραφισ ςτο Μθτρϊο, ζγινε πλιρωσ μθχανογραφικά, κατά Δθμοτικι Ενότθτα προτίμθςθσ
απαςχόλθςθσ και κατά φκίνουςα ςειρά μορίων, ςφμφωνα με τα εξισ κριτιρια:
α. Επίπεδο εκπαίδευςθσ (με ςυντελεςτι αξιολόγθςθσ 40%)
β. Εμπειρία ςε ςτατιςτικζσ εργαςίεσ (με ςυντελεςτι αξιολόγθςθσ 40%)
δ. Επαναλιψεισ (με ςυντελεςτι αξιολόγθςθσ 20%)
Επίςθσ, θ κατάταξθ ζγινε μετά τον αποκλειςμό Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν από τθν
ζρευνα, όπου ςτο Τμιμα ι ςτθ Διευκφνςθ που τθ διενεργεί υπθρετοφν ςυγγενείσ τουσ, ωσ
Υπάλλθλοι τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλζον, δεν επιτρζπεται να λάβει μζροσ ςτθν ζρευνα Στατιςτικόσ
Ανταποκριτισ, όταν ςτθν Υπθρεςία Στατιςτικισ του Νομοφ επιλογισ του, υπθρετεί ςυγγενισ
του. Τζλοσ, ςτθν ζρευνα δεν επιτρζπεται να λάβουν μζροσ, ωσ Στατιςτικοί Ανταποκριτζσ,
ςυγγενικά πρόςωπα του Προϊςταμζνου και των Υπαλλιλων του Τμιματοσ Ετιςιων
Στατιςτικϊν Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ και Στατιςτικϊν Αλιείασ τθσ Διεφκυνςθσ
Στατιςτικϊν Πρωτογενι Τομζα, των Διευκυντϊν και Γενικϊν Διευκυντϊν, κακϊσ και του
Προζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ υποψθφίων Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κατά τθν επιλογι και
ανάκεςθ τθσ ζρευνασ ιςχφουν κατά ςειρά τα εξισ κριτιρια:
Κριτιριο 1ο: Ο Στατιςτικόσ Ανταποκριτισ που ζχει τθ μεγαλφτερθ εμπειρία ςτθν Ετιςια
Γεωργικι Στατιςτικι Ζρευνα, προθγείται αυτοφ που ζχει εμπειρία ςτθν Απογραφι Γεωργίασ
ι ςτθ Διάρκρωςθ Γεωργίασ και ςε όλεσ τισ άλλεσ ζρευνεσ.
Κριτιριο 2ο: Ο Στατιςτικόσ Ανταποκριτισ που ςυμμετείχε ςτθν Απογραφι Γεωργίασ ι ςτθ
Διάρκρωςθ Γεωργίασ, προθγείται αυτοφ που ζχει εμπειρία ςε άλλεσ ζρευνεσ.
Κριτιριο 3ο: Ο Στατιςτικόσ Ανταποκριτισ που ζχει δθλϊςει μια Δθμοτικι Ενότθτα ωσ πρϊτθ
επιλογι, προθγείται αυτοφ που τθ διλωςε ωσ δεφτερθ επιλογι.
Κριτιριο 4ο: Ο Στατιςτικόσ Ανταποκριτισ που ζχει τον μικρότερο τυχαίο αρικμό προθγείται
αυτοφ που ζχει μεγαλφτερο τυχαίο αρικμό.
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Ο τυχαίοσ αρικμόσ προςδιορίηεται μθχανογραφικά και επιβεβαιϊνεται παρουςία του
Γενικοφ Δ/ντι, του Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ και του Προϊςταμζνου του Τμιματοσ που
διενεργεί τθν ζρευνα, κακϊσ και του Προϊςταμζνου του Τμιματοσ Ιδιωτϊν Συνεργατϊν .
 Κατάρτιςη ςυςτήματοσ κανόνων ςτην ανάθεςη εργαςιών ςτουσ τατιςτικοφσ
Ανταποκριτζσ
Η δθμιουργία ςυςτιματοσ κανόνων ςτθν ανάκεςθ μονάδων ζρευνασ ςτουσ Ιδιϊτεσ
Συνεργάτεσ διαςφαλίηει τθ διαφάνεια, τθν αμερολθψία, τθν αντικειμενικότθτα και τθν ίςθ
μεταχείριςθ. Αυτά βελτιϊνουν και τθν αποτελεςματικότθτα των ερευνϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Κάκε Στατιςτικόσ Ανταποκριτισ, ο οποίοσ, βάςει των τελικϊν μορίων του, είναι ςε επιλζξιμθ
κζςθ για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα, ζχει τθ δυνατότθτα να εργαςτεί ςτθν ζρευνα, αλλά
ςυνολικά ο χρόνοσ απαςχόλθςισ του δεν επιτρζπεται να ξεπερνά, κατά μινα, τισ 120 ϊρεσ.
Οι πίνακεσ κατάταξθσ των υποψιφιων Ιδιωτϊν Συνεργατϊν καταρτίηονται, ςε επίπεδο ΥΣΝ,
και περιζχουν όλα τα ονόματα των υποψιφιων Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, κατά
δθλωκείςα Δθμοτικι Ενότθτα προτίμθςθσ για απαςχόλθςθ και κατά φκίνουςα ςειρά
μορίων.
Η τοποκζτθςθ των Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν γίνεται κατά απόλυτθ ςειρά προτεραιότθτασ
κατάταξθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ προτίμθςθσ.
Οι υποψιφιοι Στατιςτικοί Ανταποκριτζσ, που είναι ςε επιλζξιμεσ κζςεισ, ειδοποιοφνται με
θλεκτρονικό μινυμα (e-mail) και τθλεφωνικϊσ να προςκομίςουν εντόσ τριϊν εργάςιμων
θμερϊν τα δικαιολογθτικά τουσ και να ενθμερωκοφν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζρευνα.
Αν οι υποψιφιοι αρνθκοφν ι δεν απαντιςουν ςτθν πρόςκλθςθ μζςα ςε αυτό το διάςτθμα,
τότε ειδοποιείται ο επόμενοσ υποψιφιοσ.
Η ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ γίνεται με τθν υποβολι όλων των απαιτοφμενων ζγκυρων και
πλιρων δικαιολογθτικϊν.
Σε κάκε Δθμοτικι Ενότθτα, καλοφνται με ςειρά προτεραιότθτασ, ςφμφωνα με τισ
καταςτάςεισ κατάταξθσ των υποψθφίων, οι Στατιςτικοί Ανταποκριτζσ και αναλαμβάνουν
τθν ερευνϊμενθ μονάδα. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ Συνεργάτθσ διακόψει για οποιοδιποτε
λόγο τθν εργαςία του, καλείται αμζςωσ επόμενοσ ςτθν κατάταξθ για τθ ςυγκεκριμζνθ
Δθμοτικι Ενότθτα.
 Ηλεκτρονική εφαρμογή για την κατάταξη, επιλογή, ανάθεςη και παρακολοφθηςη
εργαςιών των τατιςτικών Ανταποκριτών
Τα παραπάνω ςτάδια, δθλαδι κατάταξθ, επιλογι, ανάκεςθ και παρακολοφκθςθ εργαςιϊν
Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, διεκπεραιϊνονται μθχανογραφικά, μζςω θλεκτρονικισ
εφαρμογισ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διαφάνεια όλων των διαδικαςιϊν και
ςυγχρόνωσ να υπάρχει ςυνεχισ παρακολοφκθςθ του ζργου που ανατίκεται ςτουσ
Στατιςτικοφσ Ανταποκριτζσ.
Στθν θλεκτρονικι εφαρμογι δθλϊνονται, από τθν αρμόδια Ομάδα Εργαςίασ, το όνομα και
τα ςτοιχεία κάκε Στατιςτικοφ Ανταποκριτι που λαμβάνει μζροσ ςτθν ζρευνα, θ Δθμοτικι
Ενότθτα απαςχόλθςθσ, ο αρικμόσ δελτίων που του ζχουν ανατεκεί, ο αρικμόσ των πλιρωσ
και ορκά ςυμπλθρωμζνων δελτίων που ζχει παραδϊςει, κακϊσ και ο υπόλοιποσ
δικαιοφμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ θλεκτρονικι εφαρμογι
επιτρζπει τον αυτόματο υπολογιςμό του χρόνου απαςχόλθςθσ των Στατιςτικϊν
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Ανταποκριτϊν, ςφμφωνα με τον προςδιοριςμό του απαιτοφμενου χρόνου ανά δελτίο τθσ
ζρευνασ.
Στθν θλεκτρονικι εφαρμογι καταγράφονται, επίςθσ και οι τυχόν αρνιςεισ (με ςχετικι
αιτιολόγθςθ) του Στατιςτικοφ Ανταποκριτι για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα, κακϊσ και οι
απορρίψεισ, όταν ζχουν ελλιπι δικαιολογθτικά ι όταν αυτά δεν παραδίδονται εντόσ τθσ
οριςμζνθσ προκεςμίασ
 Εξορθολογιςμόσ των αμοιβών των πλήρωσ και ορθά ςυμπληρωμζνων
ερωτηματολογίων, βάςει των οποίων πληρώνονται οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ
τησ ΕΛΣΑΣ
Προκειμζνου να μθν υπάρχουν ανιςότθτεσ ςτισ αμοιβζσ των Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν για
τα πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια, με τθν ίδια διάρκεια και δυςκολία
ςυμπλιρωςθσ και προκειμζνου να υπάρξει εξορκολογιςμόσ του κόςτουσ τθσ ζρευνασ,
ορίςτθκαν και αξιολογικθκαν κοινά και ςυγκρίςιμα κριτιρια που προςδιόριςαν τθν αμοιβι
ανά δελτίο ζρευνασ. Τζτοια κριτιρια ιταν ο αρικμόσ των Δθμοτικϊν Τοπικϊν Κοινοτιτων
που περιζχονται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα ο χρόνοσ ςυλλογισ των ςτοιχείων, ο χρόνοσ
επιςκζψεων ςε διοικθτικζσ πθγζσ και ςε παραγωγοφσ, κακϊσ και ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ
του ερωτθματολογίου.
 Δημοςιοποίηςη πινάκων κατάταξησ και αποφάςεων οριςμοφ τατιςτικών
Ανταποκριτών τησ ΕΛΣΑΣ
Στα πλαίςια τθσ πλιρουσ διαφάνειασ, θ ΕΛΣΤΑΤ ζχει αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τον
πίνακα κατάταξθσ των Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, ζτουσ 2016, κατά φκίνουςα ςειρά
ςυνολικϊν μορίων κατά ΥΣΝ.
Επίςθσ, θ ΕΛΣΤΑΤ αναρτά κάκε απόφαςθ οριςμοφ Στατιςτικϊν Ανταποκριτϊν τθσ
διενεργοφμενθσ ζρευνασ.
Οι όποιεσ παρατθριςεισ, προτάςεισ, βελτιϊςεισ ι δυςκολίεσ γίνουν από τουσ Στατιςτικοφσ
Ανταποκριτζσ, για τα ςτάδια ςυλλογισ και καταχϊρθςθσ, κα ςυγκεντρωκοφν και κα
αξιολογθκοφν , ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ ςτθν επόμενθ εφαρμογι, του ζτουσ 2017.

Ο Πρόεδροσ

Ακανάςιοσ Κ. Θανόπουλοσ
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