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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της 4268/Α1-3626/30.05.2018 απόφασης µε θέµα
«Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των στοιχείων της στατιστικής έρευνας
σχετικά µε την απασχόληση του πληθυσµού της χώρας (Έρευνα Εργατικού
∆υναµικού), έτους 2018 και της ad hoc ενότητας «Έρευνα για το συνδυασµό
οικογενειακής ζωής και εργασίας», όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1.- Τις διατάξεις:
α.- του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», ως
τροποποιηθείς ισχύει και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14,
β.- του Π∆ 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργανισµός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ.- των άρθρων 6,7 και 8 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.08.2012),
δ.- των άρθρων 39 και 41 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄/12.05.2016) «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρυθµίσεις ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις»,
ε.- του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄/22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής και διανοητικής διαταραχής
και άλλες διατάξεις»,
2.- την
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ-0001538 ΕΞ 2016
«∆ιορισµός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ
95/ΥΟ∆∆/2016),

3.- τη µε αριθ. πρωτ. 5254/15.03.2018 βεβαίωση του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), από την οποία προκύπτει ότι στη συγκεκριµένη σύµβαση δεν
υποκρύπτεται σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες βάσει της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, ως ισχύει,
4.- το µε αριθ. πρωτ. 2/26310/∆ΠΓΚ/02.04.2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, σε απάντηση του «Αιτήµατος για την έγκριση πλήρωσης για την απασχόληση
µε Σύµβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Ανάθεσης Έργου έως χιλίων τριακοσίων
(1300) Ιδιωτών Συνεργατών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή»,
5.- τη µε αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./151/11704/27.04.2018 Απόφαση της Επιτροπής της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει»,
6.- τη µε αριθ. πρωτ. 4010/Α1-3398/16.05.2018 (ΦΕΚ 1853/Β’/23.05.2018) Κοινή Απόφαση
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και της Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για
«Ανάθεση µίσθωσης έργου σε 1300 Ιδιώτες Συνεργάτες στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.»,
7.- τη µε αριθ. πρωτ. 3690/Α1-3137/07.05.2018 (ΦΕΚ 1802/B’/21.05.2018) Απόφαση του
Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε θέµα: «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής στον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης και τους αναπληρωτές του,
στους Προϊσταµένους και αναπληρωτές Προϊσταµένους των ΥΣΝ της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), να υπογράφουν «Με Εντολή Προέδρου» τις Συµβάσεις
Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών/Ανάθεσης Έργου µεταξύ των Ιδιωτών Συνεργατών
και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 1906/Β’/29.05.2018,
8.- την 263/Γ5-17/10.01.2018 (ΦΕΚ 70/B΄/19.01.2018) απόφαση µε θέµα «Έγκριση,
προκήρυξη, ανάθεση και κατανοµή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής έρευνας
σχετικά µε την απασχόληση του πληθυσµού της χώρας (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού),
έτους 2018 και της ad hoc ενότητας «Έρευνα για το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και
εργασίας», έγκριση χρησιµοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισµός αµοιβής τους»,
9.- την 4268/Α1-3626/30.05.2018 απόφαση µε θέµα «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη
συλλογή των στοιχείων της στατιστικής έρευνας σχετικά µε την απασχόληση του
πληθυσµού της χώρας (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού), έτους 2018 και της ad hoc
ενότητας «Έρευνα για το συνδυασµό οικογενειακής ζωής και εργασίας», όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τις 4984/Α1-4302/20.06.2018, 5296/Α14603/27.06.2018, 5657/Α1-4940/05.07.2018, 5946/Α1-5207/12.07.2018, 6066/A15322/16.07.2018, 6317/Α1-5527/25.07.2018 και 6744/Α1-5882/13.08.2018 αποφάσεις,
Αποφασίζουµε
1.- Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε την παραπάνω µε στοιχείο 9.- απόφαση του σκεπτικού, όπως
έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί, µε τους παρακάτω Ιδιώτες Συνεργάτες που επελέγησαν από
το τηρούµενο στην ΕΛΣΤΑΤ Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Μαΐου-∆εκεµβρίου 2018, ως εξής:
•
A/A
1

Απαλλάσσουµε τον παρακάτω Ιδιώτη Συνεργάτη:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
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•

Συµπληρώνουµε τον παρακάτω Ιδιώτη Συνεργάτη:

A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΡ∆ΑΡΑΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

2.- Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η παραπάνω µε στοιχείο 9.- απόφαση του σκεπτικού, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

- Γενική ∆/νση ∆ιοίκησης & Οργάνωσης
- Γενική ∆/νση Στατιστικών Ερευνών
- ∆/νση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος & Νήσων Αιγαίου
- ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
•

Τµήµα Επιθεώρησης & Ιδιωτών Συνεργατών

- ∆/νση Οικονοµικής ∆ιοίκησης
- ∆/νση Στατιστικών Πληθυσµού & Αγοράς Εργασίας
•

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Γεν. Πρωτ/λου & ∆ιεκ/σης
κ.α.α.
Μαρία Τζανάκη

Τµήµα Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού
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