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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και
βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007
(Α΄ 135).

2

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης των μελών
συλλογικών οργάνων που θα απασχοληθούν
στην Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους
2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.7396 /2021
(1)
Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και
βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007
(Α΄ 135).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 136
του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80), όπως αυτό
προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4764/
2020 (Α΄ 256), β) της παρ. 2 του άρθρου 156 του Μέρους
ΙΑ΄ του ν. 4764/2020 «Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4251/2014» (Α΄ 256),
γ) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση
του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 215),
δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
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όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ζ) του π.δ. 106/2020 “Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (A’ 255).
2. Την αναγκαιότητα συνέχισης της διασφάλισης της
νόμιμης διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, της απρόσκοπτης συναλλαγής τους με τις υπηρεσίες και της πρόσβασης τους στα δικαιώματα, τα οποία
απορρέουν από τον προς ανανέωση τίτλο διαμονής που
κατέχουν κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας και της αποφυγής του
κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου COVID-19,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό
για την παροχή υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου
τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης αφενός της ομαλής
μετάβασης των πολιτών τρίτων χωρών στη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης ή
ανανέωσης αδειών διαμονής, με γνώμονα την ασφάλεια
δικαίου για τους διοικούμενους, αφετέρου την προσαρμογή των υπηρεσιών μίας στάσης στη νέα ηλεκτρονική
διαδικασία και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία
αυτών.
4. Την υπ’ αρ. 4718/23/3/2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που
έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του
π.δ. 106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από
1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020, η ισχύς των
οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256)
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έως 31 Μαρτίου 2021, (β) από 1η Αυγούστου 2020 μέχρι
31 Μαρτίου 2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
156 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για οκτώ (8) μήνες από την
αρχική ημερομηνία λήξης τους, (γ) από 1η Απριλίου 2021
μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως
έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής
που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την αρχική
ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 24 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2042 /Β2-229
(2)
Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης των μελών
συλλογικών οργάνων που θα απασχοληθούν
στην Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους
2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 12, 14, 15, 19 και της παρ. 5 του άρθρου
24 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές
και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17),
β. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) - Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38), όπως ισχύει,
γ. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114),
δ. της υπό στοιχεία ΓΠ-400/27.8.2012 απόφασης της
ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390),
ε. του π.δ. 142/2017 «οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
στ. του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(Α΄ 176),
ζ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
η. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
θ. των άρθρων 36, 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφα-
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λιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 85),
ι. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 201),
ια. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133),
ιβ. του εδαφ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/
2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄ 221),
ιγ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
2. Την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και 149).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου
2018 σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1166/2008 και (ΕΕ) υπ’ αρ. 1337/2011.
5. Την υπό στοιχεία 1994/Α2-1576/24-3-2021 ΑΔΑ
ΨΠΓΛ6ΣΙ-8ΟΗ απόφαση έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του ΚΑΕ 04319 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2021.
6. Την υπό στοιχεία 1995/Α2-1577/24-3-2021 ΑΔΑ
ΨΖΡΧ6ΣΙ-4ΙΖ απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 04319 του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
οικονομικού έτους 2022.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (956.510,00 €)
και συγκεκριμένα εννιακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ (929.700,00 €) η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
ΚΑΕ 04319 για το οικονομικό έτος 2021 και είκοσι έξι
χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ (26.810,00 €) για το
οικονομικό έτος 2022.
8. Τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπως
προκύπτουν από την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία,
αποφασίζουμε:
I. Καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση των μελών
των ακόλουθων συλλογικών οργάνων της παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17), τα οποία θα απασχοληθούν για τις ανάγκες της απογραφής Γεωργίας
Κτηνοτροφίας (Γ-Κ), έτους 2021, πέραν του κανονικού
ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας,
κατά τα έτη 2021 και 2022, ως εξής:
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1. ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Η Ανώτερη Εποπτεία απαρτίζεται από τους Ανώτερους
Επόπτες των οποίων:
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι:
Οι Ανώτεροι Επόπτες είναι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και
έργο τους είναι ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου
των Εποπτών και Βοηθών Εποπτών στις εποπτείες αρμοδιότητάς τους και η εισήγηση των απαραίτητων, κατά
περίπτωση, μέτρων.
Ειδικότερα, οι Ανώτεροι Επόπτες παράλληλα με τα
τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα θα ασχοληθούν
με: α) την παρακολούθηση του οργανωτικού έργου της
απογραφής και την ανάλογη καθοδήγηση των Εποπτών
της αρμοδιότητάς τους, β) τον συντονισμό και την εποπτεία, στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, των προπαρασκευαστικών και των εκτελεστικών εργασιών της
απογραφής, με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των προγραμματισμένων εργασιών της
κάθε φάσης, γ) την υποβοήθηση του έργου των Εποπτών στον τομέα της δημοσιότητας της απογραφής,
δ) τη διασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης της συλλογής των στοιχείων και την επίλυση τυχόν προβλημάτων, καθώς και τη λήψη των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων που πρέπει να ληφθούν, για την επιτυχία της
απογραφής.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης:
Οι Ανώτεροι Επόπτες θα απασχοληθούν για διάστημα
τριών (3) μηνών, κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής
και του ελέγχου ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι τέσσερις (4)
Ανώτεροι Επόπτες.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τετρακόσια πενήντα
ευρώ (450,00 €) μηνιαίως, ανά μέλος. Σύνολο ειδικής
αποζημίωσης συλλογικού οργάνου εντός του έτους
2021:
4 υπάλληλοι x 3 μήνες x 450,00 €/μήνα = 5.400,00 €.
2. ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ
Οι Εποπτείες αποτελούνται από τους:
2.1 ΕΠΟΠΤΕΣ
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Οι Επόπτες είναι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και διεκπεραίωση των προπαρασκευαστικών, απογραφικών και μεταπογραφικών εργασιών στην Εποπτεία αρμοδιότητάς τους παράλληλα με
τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Ειδικότερα, οι Επόπτες, μετά τον ορισμό και την εγκατάστασή τους στην έδρα τους, οφείλουν να προβούν στις
ακόλουθες ενέργειες: α) να επισκεφθούν και να ενημερώσουν τους Δημάρχους της περιοχής αρμοδιότητάς
τους, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες των παραπάνω Δήμων, καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του κοινού
(τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ.), για τη διενέργεια
της απογραφής, την έκταση, τον σκοπό και τη χρησιμότητά της, β) να κατανείμουν την περιοχή της Εποπτείας
τους σε ζώνες ευθύνης μεταξύ αυτών και των βοηθών
τους, γ) να εκπαιδεύσουν τους Βοηθούς Επόπτες και τους
απογραφείς στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και στον έλεγχο αυτών, δ) να παραδώσουν στους
απογραφείς τα ηλεκτρονικά μέσα διενέργειας της απο-
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γραφής που τους έχουν διατεθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς
και το βοηθητικό και λοιπό υλικό, ε) να παρακολουθούν
την πορεία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για την
έγκαιρη ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων της απογραφής Γ-Κ, στ) να ενημερώνουν τακτικά τον Ανώτερο
Επόπτη τους και την ΕΛΣΤΑΤ (το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας
και Περιβάλλοντος) για την πρόοδο των εργασιών της
απογραφής στην περιοχή της Εποπτείας τους και, τέλος,
ζ) να λάβουν κάθε μέτρο που θα κριθεί απαραίτητο για
την επιτυχία της απογραφής στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης:
Οι Επόπτες θα απασχοληθούν για διάστημα τριών
(3) μηνών, κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής και
του ελέγχου ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων
της απογραφής Γ-Κ και η απασχόλησή τους θα είναι και
πέραν του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού
ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι πενήντα δύο
(52) Επόπτες.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τριακόσια πενήντα
ευρώ (350,00 €) μηνιαίως, ανά μέλος. Σύνολο ειδικής
αποζημίωσης συλλογικού οργάνου εντός του έτους
2021:
52 υπάλληλοι x 3 μήνες x 350,00 €/μήνα = 54.600,00 €.
2.2. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Οι Βοηθοί Επόπτη είναι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και είναι
υπεύθυνοι για την υποβοήθηση του έργου των Εποπτών
και τη διεκπεραίωση του έργου που θα τους ανατεθεί
από τον Επόπτη με στόχο την ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των εργασιών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Κύρια εργασία τους είναι η παρακολούθηση της έγκαιρης και ορθής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
και της πορείας συλλογής τους, η εκπαίδευση των απογραφέων, η παράδοση του υλικού σε αυτούς, η παροχή
οδηγιών και διευκρινίσεων στους απογραφείς και τους
απογραφόμενους, καθ’ όλη τη διάρκεια της απογραφής
και γενικότερα η υποβοήθηση του έργου των Εποπτών,
παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης:
Οι Βοηθοί Επόπτες θα απασχοληθούν για διάστημα
τριών (3) μηνών, κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής
και του ελέγχου ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων της απογραφής Γ-Κ και η απασχόλησή τους θα είναι
και πέραν του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού
ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι τριακόσιοι
(300) Βοηθοί Επόπτες.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τριακόσια ευρώ (300,00 €)
μηνιαίως, ανά μέλος.
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021
300 υπάλληλοι x 3 μήνες x 300,00 €/μήνα = 270.000,00
ευρώ.
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3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΟΕ)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Η Ομάδα Έργου απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΚΥ
της ΕΛΣΤΑΤ και έργο της είναι η παρακολούθηση της
έγκαιρης υλοποίησης όλων των σταδίων των εργασιών,
ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της απογραφής Γ-Κ
2021. Ειδικότερα, έργο της ΟΕ είναι ο συντονισμός των
εργασιών συλλογής των στοιχείων της απογραφής Γ-Κ,
της επεξεργασίας τους (έλεγχοι ποιότητας, πληρότητας,
μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς και έλεγχοι συσχετίσεων
των αποτελεσμάτων με δεδομένα άλλων πηγών) σύμφωνα με το τεθέν χρονοδιάγραμμα, καθώς και εισήγηση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που τυχόν
ανακύψουν. Επίσης, η ΟΕ μεριμνά για τη διαβίβαση των
αποτελεσμάτων της απογραφής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 2021 στη Eurostat σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων της. Οι παραπάνω εργασίες των μελών
της ΟΕ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα τακτικά
υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών της απογραφής Γ-Κ κατά το
χρονικό διάστημα συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των στοιχείων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι δεκατρείς
υπάλληλοι (13) μέλη της ΟΕ κατά το έτος 2021 και μέχρι
οκτώ (8) κατά το έτος 2022,
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τετρακόσια ογδόντα
ευρώ (480,00), τετρακόσια εξήντα ευρώ (460,00) τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €), τετρακόσια ευρώ
(400,00€) ή τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €) μηνιαία,
κατά μέλος της Ομάδας Έργου (ΟΕ).
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου:
α) εντός του έτους 2021
Αριθμός
υπαλλήλων

Μήνες
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
ανά μήνα αποζημίωσης
ανά υπάλληλο

2

5

480,00

4.800,00

1

5

460,00

2.300,00

2

5

450,00

4.500,00

2

3

400,00

2.400,00

2

2

400,00

1.600,00

1

1

400,00

400,00

2

5

400,00

4.000,00

1

2

350,00

700,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.700,00

β) εντός του έτους 2022
Μήνες
Αριθμός
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
υπαλλήλων
ανά μήνα αποζημίωσης
ανά υπάλληλο
2

3

480,00

2.880,00

1

3

460,00

1.380,00

1

3

450,00

1.350,00
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2

1

400,00

800,00

2

1

350,00

700,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.110,00

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΟΕ).
4.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΟΕ) α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Θα συγκροτηθεί μια ΠΟΕ ανά έδρα Περιφερειακής
Υπηρεσίας Στατιστικής (ΠΥΣ) και έργο της είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη διενέργεια της
απογραφής Γ-Κ, τον σκοπό και τη χρησιμότητά της,
προκειμένου να συμμετάσχουν όλοι οι απογραφόμενοι
σε αυτήν, καθώς και η υποστήριξη του έργου των οργάνων της απογραφής (Ανώτεροι Επόπτες, Επόπτες, Βοηθοί
Επόπτες, Απογραφείς). Επίσης θα συμβάλλουν στο έργο
της απογραφής Γ-Κ με κάθε δυνατό μέσο στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια
της απογραφής Γ-Κ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής
Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά συνεδρίαση.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: πενήντα (50) ΠΟΕ οι
οποίες θα απαρτίζονται από τρία (3) μέλη εκάστη.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: Κατά το χρονικό διάστημα συλλογής θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) συνεδριάσεις με σαράντα (40,00) ευρώ ανά συνεδρίαση για
κάθε μέλος των ΠΟΕ.
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021
3 μέλη x 50 ΠΟΕ x 3 συνεδριάσεις x 40,00 €/συνεδρίαση/ανά μέλος = 18.000,00 €
4.2. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΟΕ).
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Θα συγκροτηθούν μέχρι 1.000 ΔΟΕ μία ανά Δημοτική
Ενότητα και έργο τους είναι η, με κάθε τρόπο, υποστήριξη, δημοσιοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων της
περιοχής αρμοδιότητάς της για τη διενέργεια της απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας και η υποβοήθηση του
έργου των οργάνων της απογραφής (Επόπτες, Βοηθοί
Επόπτες, Απογραφείς). Επίσης, οι ΔΟΕ θα συμβάλλουν
στην ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου
το οποίο αποτελεί το πλαίσιο διενέργειας της απογραφής. Συγκεκριμένα, οι Δημοτικές Ομάδες Εργασίας θα
προτείνουν τη διαγραφή ανενεργών εκμεταλλεύσεων,
την προσθήκη τυχόν νέων εκμεταλλεύσεων και τυχόν
άλλες αλλαγές.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής
Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά συνεδρίαση.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι χίλιες (1.000)
ΔΟΕ. Η κάθε ΔΟΕ θα απαρτίζεται μέχρι επτά (7) μέλη.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: Κατά το χρονικό διάστημα συλλογής θα πραγματοποιηθούν δύο (2) συνεδριάσεις των ΔΟΕ και έκαστο μέλος θα αποζημιωθεί με
τριάντα πέντε ευρώ (35,00) ανά συνεδρίαση.
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Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021
7 μέλη x 1000 ΔΟΕ x 2 συνεδριάσεις x 35,00 €/συνεδρίαση = 490.000,00 €
5. ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
5.1. ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΕ)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν:
Η ΟΔΕ απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΚΥ της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμους και με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου
χρόνου, και έργο της είναι η σύνταξη και η έκδοση όλων
των διοικητικών αποφάσεων που απαιτούνται για τη διενέργεια της απογραφής όπως οι αποφάσεις ορισμού
οργάνων της απογραφής Γ-Κ, η τήρηση Μητρώου
υποψήφιων απογραφέων, η επιλογή, η ανάθεση και οι
αντικαταστάσεις απογραφέων μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, ο ορισμός τους, ο τελικός έλεγχος και
αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών τους, η διαχείριση
ενστάσεων και ο έλεγχος αποκλίσεων μεταξύ των μονάδων που ανατέθηκαν στους απογραφείς και αυτών
που παρέδωσαν, παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά
τους καθήκοντα.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής
Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι εννέα υπαλλήλους (9) μέλη ΟΔΕ.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τριακόσια πενήντα
(350,00€) ή τριακόσια ευρώ (300,00) μηνιαία, κατά μέλος
της Ομάδας Έργου (ΟΔΕ).
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021
Μήνες
Αριθμός
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
υπαλλήλων
ανά μήνα
αποζημίωσης
ανά υπάλληλο
2

2

350,00

1.400,00

7

2

300,00

4.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.600,00

5.2. ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΟΕ)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν
Η ΟΟΕ απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΚΥ της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμους και με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου
χρόνου, και έργο της είναι η σύνταξη, οργάνωση, διενέργεια, παρακολούθηση και πληρωμή των διαγωνιστικών
διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, απαραίτητων για τη
διενέργεια της απογραφής, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και
η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων όλων των οργάνων
της απογραφής όπως Ανώτεροι Επόπτες, Επόπτες, Βοηθοί Επόπτες, Απογραφείς και των συλλογικών οργάνων
(όπως ΔΟΕ,ΠΟΕ, ΟΕ κ.α.), η μισθοδοσία των υπαλλήλων
με σύμβαση ορισμένου χρόνου και η εκκαθάριση των
πληρωμών για τις μετακινήσεις εκτός έδρας. Οι παραπάνω εργασίες των μελών της ΟΟΕ, θα πραγματοποιηθούν
παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής
Γ-Κ και πληρωμής των οργάνων της απογραφής Γ-Κ.
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γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι δεκαοκτώ
υπάλληλοι (18) μέλη ΟΟΕ.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τριακόσια πενήντα
(350,00€) ή διακόσια πενήντα (250,00€) μηνιαία ή διακόσια (200,00€) ευρώ μηνιαία, κατά μέλος της Ομάδας
Έργου (ΟΟΕ).
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021
Αριθμός
υπαλλήλων
5

Μήνες
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
ανά μήνα αποζημίωσης
ανά υπάλληλο
2

350,00

3.500,00

10

2

250,00

5.000,00

3

2

200,00

1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.700,00

5.3. ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΟΠΥ)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν
Η ΟΠΥ απαρτίζεται από μόνιμους υπαλλήλους της ΚΥ
της ΕΛΣΤΑΤ και έργο της είναι η διαχείριση και υποστήριξη όλων των πληροφοριακών συστημάτων διενέργειας
της απογραφής Γ-Κ, όπως της εφαρμογής ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου για την υποβολή των στοιχείων, την
ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση των δεδομένων,
την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια
διενέργειας της απογραφής, την ανάπτυξη των προγραμμάτων επεξεργασίας των ερωτηματολογίων και
των πινάκων των αποτελεσμάτων της και την δημιουργία σχετικών εξειδικευμένων αρχείων (αρχεία Eurofarm)
για την αποστολή των αποτελεσμάτων στην Eurostat.
Οι παραπάνω εργασίες των μελών της ΟΠΥ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά
τους καθήκοντα.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το
χρονικό διάστημα της συλλογής, επεξεργασίας και πινακοποίησης των αποτελεσμάτων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι εννέα (9) υπάλληλοι κατά το έτος 2021 και μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι
το έτος 2022.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τετρακόσια (400,00 €), ή
τριακόσια ευρώ (300,00 €) μηνιαία κατά μέλος της Ομάδας Έργου (ΟΠΥ).
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021 και 2022.
i) έτος 2021.
Μήνες
Αριθμός
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
υπαλλήλων
ανά μήνα
αποζημίωσης
ανά υπάλληλο
1

8

400,00

3.200,00

3

3

400,00

3.600,00

1

4

400,00

1.600,00

1

1

400,00

400,00

3

2

350,00

2.100,00

ΣΥΝΟΛΟ

10.900,00
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ii) έτος 2022.
Αριθμός
υπαλλήλων

Μήνες
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
ανά μήνα
αποζημίωσης
ανά υπάλληλο

3

3

400,00

3.600,00

2

1

400,00

800,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.400,00

5.4. ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΟΕΣΕ)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν
Η ΟΕΣΕ απαρτίζεται από μόνιμους υπαλλήλους της ΚΥ
της ΕΛΣΤΑΤ και έργο της είναι η επιμέλεια, η εκτύπωση
και η βιβλιοδεσία του υποστηρικτικού και ενημερωτικού
υλικού της απογραφής Γ-Κ. Οι παραπάνω εργασίες των
μελών της ΟΕΣΕ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με
τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι δεκαεπτά (17)
υπάλληλοι.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τριακόσια (300,00€) ή
διακόσια (200,00€) ευρώ μηνιαία κατά μέλος της Ομάδας
Έργου (ΟΕΣΕ).
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021.
Αριθμός
υπαλλήλων

Μήνες
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
ανά μήνα αποζημίωσης
ανά υπάλληλο

6

1

300,00

1.800,00

11

1

200,00

2.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.000,00

5.5 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(HELP DESK)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν
Η Ομάδα υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο
θα λειτουργεί καθημερινά ολόκληρη τη μέρα, καθώς
Σάββατα, Κυριακές και αργίες, θα απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΚΥ της ΕΛΣΤΑΤ και έργο της είναι η παροχή
πληροφοριών και διευκρινήσεων τόσο προς τα όργανα
της απογραφής για διάφορα οργανωτικά και διοικητικά
θέματα όσο και προς τους απογραφόμενους αναφορικά
με τους αρμόδιους απογραφείς της περιοχής τους αλλά
τους αυτοαπογραφόμενους με βοήθεια και οδηγίες για
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου όπου χρειαστεί.
Οι παραπάνω εργασίες των μελών της ομάδας υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου θα πραγματοποιηθούν
παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής και του ελέγχου ορθότητας
και πληρότητας των στοιχείων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι δεκατέσσερις
(14) υπάλληλοι.

Τεύχος B’ 1223/30.03.2021

ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τριακόσια πενήντα
ευρώ (350,00) ή τριακόσια ευρώ (300,00) μηνιαία κατά
μέλος της Ομάδας υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου.
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021
Αριθμός
υπαλλήλων

Μήνες
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
ανά μήνα αποζημίωσης
ανά υπάλληλο

8

3

350,00

8.400,00

6

4

300,00

7.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

15.600,00

5.6. ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΣΕ)
α) Εργασίες που θα υλοποιηθούν
Η ΟΣ απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΚΥ της ΕΛΣΤΑΤ,
μόνιμους και με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, και έργο της είναι η εκπαίδευση των Εποπτών της
απογραφής Γ-Κ και η συνεχής υποστήριξη όλων των
οργάνων σε όλο το διάστημα της συλλογής των δεδομένων, η παρακολούθηση της πορείας της διενέργειάς
της απογραφής Γ-Κ, η επίλυση των προβλημάτων που
προκύπτουν κατά τη διενέργειά της, η παρακολούθηση λειτουργίας των εφαρμογών του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και της επιλογής και αντικαταστάσεων
των απογραφέων, ο έλεγχος, η επεξεργασία, η παροχή
οδηγιών προς τα όργανα επεξεργασίας των στοιχείων
της απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας, η κατάρτιση
του αρχείου Eurofarm των αποτελεσμάτων της απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας και η αποστολή του στη
Eurostat καθώς και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων
της απογραφής. Επίσης η ομάδα θα μελετήσει και θα
εισηγηθεί την κατάλληλη μέθοδο εκτίμησης των τιμών
(imputation) των στοιχείων των γεωργικών - κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δεν αποκρίθηκαν κατά την
Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας, ο έλεγχος της ακρίβειας των αποτελεσμάτων της με εφαρμογή κατάλληλων
μεθόδων εντοπισμού τιμών εκτός αποδεκτών ορίων, η
κατάρτιση αναγωγικών συντελεστών της διάρθρωσης
των μικρών εκμεταλλεύσεων και θα συμβάλει στην κατάρτιση της έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων
της απογραφής υπολογίζοντας τους δείκτες ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των σφαλμάτων δειγματοληψίας των βασικών χαρακτηριστικών της έρευνας.
Οι παραπάνω εργασίες των μελών της ομάδας στατιστικών θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρονικό διάστημα της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της απογραφής Γ-Κ.
γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι είκοσι τρεις
(23) υπάλληλοι το έτος 2021 και μέχρι τριάντα έξι (36)
το έτος 2022.
ε) Ύψος ειδικής αποζημίωσης: τριακόσια πενήντα
(350,00) ή τριακόσια ευρώ (300,00) μηνιαία κατά μέλος
της Ομάδας Έργου (ΟΣΕ).
Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου
εντός του έτους 2021 και 2022.
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i) έτος 2021

3

Μήνες
Αριθμός
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
υπαλλήλων
ανά μήνα αποζημίωσης
ανά υπάλληλο
6

5

350,00

10.500,00

8

3

350,00

8.400,00

4

3

300,00

3.600,00

4

2

300,00

2.400,00

1

1

300,00

300,00

ΣΥΝΟΛΟ

25.200,00

ii) έτος 2022.
Μήνες
Αριθμός
Αποζημίωση
Σύνολο
απασχόλησης
υπαλλήλων
ανά μήνα
αποζημίωσης
ανά υπάλληλο
6

3

350,00

6.300,00

30

1

300,00

9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

15.300,00

Το ύψος ειδικής αποζημίωσης των μελών των παραπάνω συλλογικών ομάδων ανά οικονομικό έτος είναι:
Α/Α

1
2

Συλλογικό
Όργανο
Ανώτερη
Εποπτεία

Ύψος Αποζημίωσης
Οικονομικό
έτος 2021

Οικονομικό
έτος 2022

5.400,00

0

4

15105

Ομάδα Έργου

20.700,00

7.110,00

Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες

4.1

Περιφερειακές

18.000,00

0

4.2

Δημοτικές

490.000,00

0

5

Λοιπές Ομάδες
Εργασίες

5.1

Ομάδα
Διοικητικών

5.600,00

0

5.2

Ομάδα
Οικονομικών

9.700,00

0

5.3

Ομάδα
Πληροφορικής

10.900,00

4.400,00

5.4

Ομάδα
Εκτυπώσεων

4.000,00

0

5.5

Ομάδα
Τηλεφωνικού
κέντρου

15.600,00

0

5.6

Ομάδα
Στατιστικών

25.200,00

15.300,00

ΣΥΝΟΛΟ

929.700,00

26.810,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εποπτείες

2.1

Επόπτες

54.600,00

0

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

2.2

Βοηθοί

270.000,00

0

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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