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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πειραιάς, 14 Αυγούστου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Aριθ. Πρωτ.:7790/Α1-5503

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι∆ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ταχ.∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ε-Μail:

Πειραιώς 46 & Επονιτών
185 10 Πειραιάς
Π. Καραπιπέρη
213 1353035
213 1353037
piperi@statistics.gr

ΘΕΜΑ :Συµπλήρωση της απόφασης µε αριθ. πρωτ. 804/Α1-526/18.1.2013 µε θέµα: «Ορισµός
Ιδιωτών Συνεργατών και Συνοδών ∆ιερµηνέων που θα χρησιµοποιηθούν για την συλλογή
των στοιχείων σχετικά µε την απασχόληση του πληθυσµού της χώρας (Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού) και της ad hoc ενότητας για τα «Ατυχήµατα στο Χώρο Εργασίας και τις
Ασθένειες που σχετίζονται µε την Εργασία», Ιανουαρίου-Αυγούστου έτους 2013», καθώς και
µερική ανάκληση της απόφασης µε αριθ. πρωτ. 5639/Α1-3980/5.6.2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. – Τις διατάξεις :
α.- του Ν.3832/2010 (ΦΕΚ 38/ Α΄/9.3.2010), «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο10 του Νόµου 3899/2010
(ΦΕΚ 212/ Α΄/17.12.2010), «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής
οικονοµίας» το άρθρο 323 του Νόµου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/ Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,
λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»,
β.- του Π.∆.226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000), «Οργανισµός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
γ- των άρθρων 6,7 και 8 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
2.– την 329/Γ5-35/10.1.2013(ΦΕΚ 36/Β΄/14.1.2013) απόφαση µε θέµα: «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση
και κατανοµή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής έρευνας σχετικά µε την απασχόληση του
πληθυσµού της χώρας (Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού), έτους 2013 και της ad hoc ενότητας «για τα
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Ατυχήµατα στο Χώρο Εργασίας και τις Ασθένειες που σχετίζονται µε την Εργασία», έγκριση
χρησιµοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισµός αµοιβής τους»,

3.- την 804/Α1-526/18.1.2013 απόφαση µε θέµα «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών κ΄ Συνοδών
∆ιερµηνέων που θα χρησιµοποιηθούν για την συλλογή των στοιχείων σχετικά µε την απασχόληση του
πληθυσµού της χώρας (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού) και της ad hoc ενότητας για τα «Ατυχήµατα στο
Χώρο Εργασίας και τις Ασθένειες που σχετίζονται µε την Εργασία», Ιανουαρίου-Αυγούστου έτους
2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις 2149/Α1-1456/25.2.2013, 3281/Α12277/26.3.2013, 4456/Α1-2373/9.5.2013, 5639/Α1-3980/5.6.2013 και 7527/Α1-5363/2.8.2013
αποφάσεις,
4.- Τα νέα κρίσιµα στοιχεία που προέκυψαν κατόπιν εισηγήσεων του Τµήµατος Έρευνας Εργατικού
∆υναµικού,

Αποφασίζουµε
1.- Συµπληρώνουµε την απόφαση µε αριθ. πρωτ. 804/Α1-526/18.1.2013 µε θέµα: «Ορισµός Ιδιωτών
Συνεργατών κ΄ Συνοδών ∆ιερµηνέων που θα χρησιµοποιηθούν για την συλλογή των στοιχείων σχετικά
µε την απασχόληση του πληθυσµού της χώρας (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού) και της ad hoc ενότητας
για τα «Ατυχήµατα στο Χώρο Εργασίας και τις Ασθένειες που σχετίζονται µε την Εργασία»,
Ιανουαρίου-Αυγούστου έτους 2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις 2149/Α11456/25.2.2013, 3281/Α1-2277/26.3.2013, 4456/Α1-2373/9.5.2013, 5639/Α1-3980/5.6.2013 και
7527/Α1-5363/2.8.2013 αποφάσεις.
Η Ιδιώτης Συνεργάτης επελέγη από το τηρούµενο στην ΕΛΣΤΑΤ Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών,
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013.

Συµπληρώνεται:
α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ
1ΛΕΟΝΤΗ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.- Ανακαλούµε µερικώς την 5639/Α1-3980/5.6.2013 τροποποιητική-συµπληρωµατική αποφάση, της
804/Α1-526/18.1.2013 απόφασης µε θέµα: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών κ΄ Συνοδών ∆ιερµηνέων που
θα χρησιµοποιηθούν για την συλλογή των στοιχείων σχετικά µε την απασχόληση του πληθυσµού της
χώρας (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού) και της ad hoc ενότητας για τα «Ατυχήµατα στο Χώρο Εργασίας
και τις Ασθένειες που σχετίζονται µε την Εργασία», Ιανουαρίου-Αυγούστου έτους 2013», κατά το µέρος
που αφορά στην απαλλαγή της Ιδιώτη Συνεργάτη:
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α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ
1ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

3.- Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η µε στοιχεία 3 απόφαση.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Β. Γεωργίου

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Υπηρεσία Στατιστικής Νοµού Κυκλάδων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ. Προέδρου
2.Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης & Οργάνωσης
3.Γενική ∆ιεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
4. ∆ιεύθυνση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου
5. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
-Τµήµα Επιθεώρησης & Ιδιωτών Συνεργατών
6. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιοίκησης
7. ∆ιεύθυνση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας
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