
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και 
παραλαβής των προμηθειών αγαθών και υπηρε-
σιών, καθώς και της επιτροπής αξιολόγησης των 
ενστάσεων και των προσφυγών του Υπουργείου 
Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), σύμφωνα με 
τον ν. 4412/2016.

2 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κα-
τανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής 
Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας 
στις Επιχειρήσεις, έτους αναφοράς 2022, και στις 
Υπηρεσίες, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών 
οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13469 (1)
Σύσταση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών 

και παραλαβής των προμηθειών αγαθών και υπη-

ρεσιών, καθώς και της επιτροπής αξιολόγησης 

των ενστάσεων και των προσφυγών του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), σύμφω-

να με τον ν. 4412/2016. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).

β. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ. Του άρθρου 221 του Γ’ μέρους του Βιβλίου I του
ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

δ. Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

ζ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

η. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Το από 17.12.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υποδομών.
5. Το γεγονός ότι ορισμένες επιτροπές διενέργειας 

διαγωνισμών και παραλαβής των προμηθειών αγαθών 
και υπηρεσιών καθώς και η επιτροπή αξιολόγησης εν-
στάσεων και προσφυγών, απαιτείται να απαρτίζονται 
από υπαλλήλους με εξειδίκευση και με ειδικότητες που 
προσιδιάζουν στις κατηγορίες των προμηθειών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη σύσταση των επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών και παραλαβής των προμηθειών αγαθών 
και υπηρεσιών, καθώς και της επιτροπής αξιολόγησης 
των ενστάσεων και των προσφυγών, σύμφωνα με τον
ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

1. Για προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξο-
πλισμού πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού 
εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

- Η/Υ, αναλώσιμων πληροφορικής και παντός είδους 
συναφών υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευ-
ής αυτών,
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- περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και παντός είδους 
συναφών υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευ-
ής αυτών,

- υπηρεσιών μίσθωσης περιφερειακού εξοπλισμού 
Η/Υ,

- τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών, συ-
σκευών τηλεομοιοτυπίας και παντός είδους συναφών 
περιφερειακών υλικών και εργασιών συντήρησης και 
επισκευής αυτών,

- κλιματιστικών μονάδων των data centers και παντός 
είδους συναφών υλικών και εργασιών συντήρησης και 
επισκευής αυτών,

- λογισμικών πληροφορικής (ψηφιακά πιστοποιητικά, 
άδειες/ανανεώσεις - επεκτάσεις λογισμικών, εγγραφές σε 
ψηφιακές πλατφόρμες, ιστοσελίδες κ.λπ.),

- πληροφοριακών συστημάτων και παντός είδους συ-
ναφών υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής 
αυτών,

- υπηρεσιών διατραπεζικών συστημάτων για λογαρια-
σμό του Υπουργείου,

- συστημάτων ασφαλείας και βιντεοεπιτήρησης και 
παντός είδους συναφών υλικών και εργασιών συντήρη-
σης και επισκευής αυτών.

α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στην οποία θα 
μετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 
μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδι-
κότερα, Πρόεδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατη-
γορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ο ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι 
του κλάδου / ειδικότητας Πληροφορικής.

β. Επιτροπή Παραλαβής στην οποία θα μετέχουν τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, μόνι-
μοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδικότερα, 
Πρόεδρος και ένα από τα μέλη της Επιτροπής, με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας / 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων τουλά-
χιστον ο ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι του 
κλάδου / ειδικότητας Πληροφορικής.

2. Για προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών 
μηχανικού, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλι-
σμού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

- κλιματιστικών μονάδων (εκτός των data centers) και 
παντός είδους συναφών υλικών και εργασιών συντήρη-
σης και επισκευής αυτών,

- φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και παντός είδους 
συναφών υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευ-
ής αυτών,

- υπηρεσιών μίσθωσης φωτοαντιγραφικών μηχανη-
μάτων,

- ψυκτών νερών και φίλτρων και παντός είδους συνα-
φών υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής 
αυτών,

- ρολλών και πορτών ασφαλείας και παντός είδους συ-
ναφών υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής 
αυτών,

- ρολογιών παρουσίας και παντός είδους συναφών 
υλικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτών,

- ηλεκτρολογικών και λοιπών συναφών ειδών.

α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στην οποία θα 
μετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 
μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδι-
κότερα, Πρόεδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατη-
γορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ο ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι 
του κλάδου / ειδικότητας Μηχανικών.

β. Επιτροπή Παραλαβής στην οποία θα μετέχουν τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, μόνιμοι 
υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδικότερα, Πρό-
εδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας / 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων τουλά-
χιστον ο ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι του 
κλάδου / ειδικότητας Μηχανικών.

3. Για προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών επι-
σκευής και διαρρύθμισης όλων των χώρων και γραφείων 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς 
και των συναφών με τις εργασίες υλικών, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται παρακάτω:

- ραφιών dexion, συμπεριλαμβανομένων των υπηρε-
σιών αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και συναρμο-
λόγησής τους,

- επίπλων και σκευών, συμπεριλαμβανομένων και υπη-
ρεσιών επισκευής επίπλων και σκευών και κάθε είδους 
υλικών για τις εν λόγω εργασίες,

- υπηρεσιών μεταφοράς επίπλων και άλλων ειδών,
- υπηρεσιών χρωματισμού χώρων και γραφείων,
- υπηρεσιών αποξήλωσης και καθαίρεσης,
- υπηρεσιών κάθε είδους μικροεπισκευών και προμή-

θειας υλικών για τις εν λόγω εργασίες (τζάμια, πόρτες, 
παράθυρα, ρολλά, βρύσες, πατώματα, χώροι υγιεινής 
κ.λπ.),

- χαλιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κα-
θαριότητας, φύλαξης και τοποθέτησης των χαλιών,

- κουρτινών και στοριών σκίασης, συμπεριλαμβανομέ-
νων των υπηρεσιών καθαριότητας των κουρτινών.

α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στην οποία θα 
μετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 
μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδι-
κότερα, Πρόεδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατη-
γορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ο ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι 
του κλάδου / ειδικότητας Μηχανικών.

β. Επιτροπή Παραλαβής στην οποία θα μετέχουν τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, μόνιμοι 
υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδικότερα, Πρό-
εδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας / 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων τουλά-
χιστον ο ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι του 
κλάδου / ειδικότητας Μηχανικών.

4. Επιτροπή Παραλαβής καυσίμων θέρμανσης για 
τα καταστήματα όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του 
Υπουργείου, στην οποία θα μετέχουν τρία (3) τακτικά 
και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι 
ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οποιασδήποτε κατηγορίας /
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εκπαιδευτικής βαθμίδας και οποιουδήποτε κλάδου / 
ειδικότητας.

5. Για προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
όπως:

- γραφικής ύλης και σχετικών υλικών (φωτοτυπικού 
χαρτιού, φακέλων, υπηρεσιακών εντύπων, υπηρεσιακών 
βιβλίων αλληλογραφίας , καρτών παρουσίας κ.λπ.),

- βιβλίων, συγγραμμάτων και υπηρεσιών εκτύπωσης 
και βιβλιοδεσίας,

- σφραγίδων,
- φαρμάκων και κάθε είδους υλικών για την εύρυθμη 

λειτουργία του Ιατρείου του Υπουργείου,
- κλειδιών και κλειδαριών και επισκευής κλειδαριών 

και κάθε είδους υλικών για τις εν λόγω εργασίες,
- ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, υγιεινής και απο-

λύμανσης,
- υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης των χώ-

ρων και των γραφείων του Υπουργείου,
- υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς παντός εί-

δους υλικού και εξοπλισμού για την ανάγκη μεταστέγα-
σης υπηρεσιών του Υπουργείου.

α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στην οποία θα 
μετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματι-
κά μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, 
οποιασδήποτε κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας και 
οποιουδήποτε κλάδου / ειδικότητας.

Επιπρόσθετα, η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για 
τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και πα-
ροχής υπηρεσιών για τις οποίες δεν είναι αρμόδιες οι 
λοιπές Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών της παρού-
σας απόφασης.

β. Επιτροπή Παραλαβής στην οποία θα μετέχουν τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, μόνιμοι 
υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οποιασδήποτε 
κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας και οποιουδήποτε 
κλάδου / ειδικότητας.

Επιπρόσθετα, η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για 
την παραλαβή προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρε-
σιών για τις οποίες δεν είναι αρμόδιες οι λοιπές Επιτρο-
πές Παραλαβής της παρούσας απόφασης.

6. Για προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
όπως:

- υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου,
- υπηρεσιών νομικών συμβουλών και πληροφοριών,
- υπηρεσιών αποθήκευσης (logistics).
α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στην οποία θα 

μετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 
μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδι-
κότερα, Πρόεδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατη-
γορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ο ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι 
του κλάδου / ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού.

β. Επιτροπή Παραλαβής προμήθειας αγαθών και παρο-
χής υπηρεσιών, στην οποία θα μετέχουν τρία (3) τακτικά 
και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι ή 
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδικότερα, Πρόεδρος και ένα 
(1) από τα μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές 
τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας / εκπαιδευτικής 

βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) 
με τον αναπληρωτή του θα είναι του κλάδου / ειδικότη-
τας Διοικητικού - Οικονομικού.

7. Για προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών επι-
σκευής και συντήρησης που απαιτούνται για τα αυτοκί-
νητα της Κ.Υ. του Υπουργείου.

α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στην οποία θα 
μετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 
μέλη, ως εξής:

- Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, προερχόμενοι 
από υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, 
κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου /
ειδικότητας Μηχανικών,

- Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, 
προερχόμενα από υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση ερ-
γασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, 
κλάδου / ειδικότητας Τεχνικού (Οδηγών) και

- Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, 
προερχόμενα από υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση ερ-
γασίας ΙΔΑΧ, οποιασδήποτε κατηγορίας / εκπαιδευτικής 
βαθμίδας και οποιουδήποτε κλάδου / ειδικότητας.

β. Επιτροπή Παραλαβής στην οποία θα μετέχουν τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

- Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, προερχόμενοι 
από υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, 
κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου /
ειδικότητας Μηχανικών,

- Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, 
προερχόμενα από υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση ερ-
γασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, 
κλάδου / ειδικότητας Τεχνικού (Οδηγών) και

- Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, 
προερχόμενα από υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση ερ-
γασίας ΙΔΑΧ, οποιασδήποτε κατηγορίας / εκπαιδευτικής 
βαθμίδας και οποιουδήποτε κλάδου / ειδικότητας.

8. Για προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών για 
θέματα αρμοδιότητας Δημοσίων Σχέσεων που άπτονται 
των πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γρα-
φείου Τύπου, όπως:

- Εφημερίδων και περιοδικών,
- υπηρεσιών μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης 

και τήρησης πρακτικών,
- υπηρεσιών διερμηνείας,
- δώρων εθιμοτυπίας, στεφανιών, κ.λπ.,
- υπηρεσιών παράθεσης γευμάτων εργασίας (coffee 

break, κ.λπ.),
- υπηρεσιών διοργάνωσης ή/και συμμετοχής συνεδρί-

ων, εκθέσεων, ημερίδων, κ.λπ.
α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στην οποία θα 

μετέχουν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 
μέλη, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδι-
κότερα, Πρόεδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, 
με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατη-
γορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα 
είναι του κλάδου / ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού 
ή Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοικητικών Γραμματέων και 
ένας (1) θα πρέπει να προέρχεται από τους υπηρετούντες 
στο Γραφείο Τύπου.
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β. Επιτροπή Παραλαβής στην οποία θα μετέχουν τρία 
(3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, μόνιμοι 
υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Ειδικότερα, Πρό-
εδρος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας / 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, εκ των οποίων 
τουλάχιστον ένας (1) με τον αναπληρωτή του θα είναι 
του κλάδου / ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή 
Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοικητικών Γραμματέων και 
ένας

(1) θα πρέπει να προέρχεται από τους υπηρετούντες 
στο Γραφείο Τύπου.

9. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
στην οποία θα μετέχουν πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) 
αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

α. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και κλά-
δου Διοικητικού-Οικονομικού, απόφοιτος Τμήματος Νο-
μικής με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσία, 
με αναπληρωτή υπάλληλο κατηγορίας / εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΠΕ και κλάδου / ειδικότητας Διοικητικού-Οι-
κονομικού, απόφοιτο Τμήματος Νομικής με τουλάχιστον 
δέκα (10) χρόνια υπηρεσία.

β. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και κλά-
δου Διοικητικού-Οικονομικού, απόφοιτος Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
χρόνια υπηρεσία, με αναπληρωτή υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, απόφοιτο Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών με τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια 
υπηρεσία.

γ. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και κλά-
δου Πληροφορικής με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρό-
νια υπηρεσία, με αναπληρωτή υπάλληλο κατηγορίας / 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και κλάδου Πληροφορικής 
με τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια υπηρεσία.

δ. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και κλά-
δου Μηχανικών με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια 
υπηρεσία, με αναπληρωτή υπάλληλο κατηγορίας / εκ-
παιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και κλάδου Μηχανικών με 
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια υπηρεσία.

ε. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ οποιου-
δήποτε κλάδου / ειδικότητας με τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) χρόνια υπηρεσία, με αναπληρωτή υπάλληλο κα-
τηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ οποιουδήποτε 
κλάδου / ειδικότητας με τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια 
υπηρεσία.

Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι η διενέργεια δη-
μόσιων διαγωνισμών, η παρακολούθηση και παραλαβή 
προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στον ν. 4412/2016.

Οι επιτροπές συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών των ανωτέρω 
επιτροπών θα γίνει με νεότερη απόφαση του αρμόδιου 

προς τούτο οργάνου. Με την ίδια απόφαση θα οριστούν 
οι Πρόεδροι των ανωτέρω επιτροπών με τους αναπλη-
ρωτές τους λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τη θέση ευθύνης,
β) τον χρόνο υπηρεσίας στη θέση ευθύνης,
γ) τον βαθμό.
Η θητεία των μελών των επιτροπών είναι ετήσια και 

αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης 
ορισμού των μελών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 1380/Β4-270 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κα-

τανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστι-

κής Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασί-

ας στις Επιχειρήσεις, έτους αναφοράς 2022, και 

στις Υπηρεσίες, έγκριση χρησιμοποίησης στατι-

στικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους. 

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38) και ειδικότερα 
της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόμου αυτού,

β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114),

γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

δ. του ν. 4336/2015 με έναρξη ισχύος από 1.1.2016 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», υποπαράγραφος Δ.9 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας» 
(Α΄ 94),

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι-
ατάκτες» (Α΄ 145),

στ. της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφα-
λιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 85),

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας 
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυ-
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χικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 201),

2. Την υπό στοιχεία 22957/ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./83/9710/ 
17.07.2021 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2).

4. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
2015/759.

5. Τους Κανονισμούς της Ε.Ε. 450/2003, 1158/2005 και 
453/2008.

6. Την υπό στοιχεία 5383/Α1-4709/04.08.2021
(Β΄ 3633), ΑΔΑ: Ω0Γ46ΣΙ-ΞΙΩ) κοινή απόφαση του Προ-
έδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών και του Υπουργού Εσωτερικών για «Σύμβαση 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών / ανάθεσης έργου σε 
χίλιους σαράντα (1.040) Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) στην 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν ενενήντα πέντε 
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα 
εννιά λεπτών (195.859,59 €) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού 
έτους 2022 (ΚΑΕ 0429) και δαπάνη ύψους εξήντα πέντε 
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα τρι-
ών λεπτών (65.286,53€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 
2023 (ΚΑΕ 0429).

8. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης έχουν εγκρι-
θεί :

α. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0429, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2022, με υπό 
στοιχεία 191/Α2-160/13-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ466ΣΙ-ΡΘ0) 
με α/α 31, συνολικού ποσού εξήντα οκτώ χιλιάδων δια-
κοσίων εβδομήντα ευρώ και πέντε λεπτών (68.270,05 €), 
εκ των οποίων για την διενέργεια της Έρευνας Κόστους 
και Κενών Θέσεων Εργασίας από τον Ιανουάριο μέχρι 
και τον Απρίλιο 2022, έχει προϋπολογιστεί ποσό εξήντα 
πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα 
τριών λεπτών (65.286,53 €).

β. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0429, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2022, με υπό 
στοιχεία 460/Α2-327/27-1-2022 (ΑΔΑ: 61ΙΔ6ΣΙ-03Φ) 
με α/α 78, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου είκοσι 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα 
λεπτών (1.025.912.50 €), εκ των οποίων για τη διενέργεια 
της Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας από 
τον Μάϊο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2022, έχει προϋπο-
λογιστεί ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων 
εβδομήντα τριών ευρώ και έξι λεπτών (130.573,06 €).

γ. Απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον 
ΚΑΕ 0429, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2023, 
με υπό στοιχεία 1276/Α2-957/28-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΣ06ΣΙ-
5ΙΘ), συνολικού ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων 
ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (65.286,53 €),
αποφασίζουμε:

1. α) Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για την Έρευνα 
Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις 
και στις Υπηρεσίες και την κατάρτιση των αντίστοιχων 
οικονομικών δεικτών, έτους αναφοράς 2022.

β) Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Εργασίας, της 
Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και 
Κόστους Ζωής της ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέργεια της ανωτέρω 
έρευνας , κατά το έτος 2022 και έως Μάρτιο 2023.

2. Σκοπός της Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων 
Εργασίας στις Επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες, η οποία 
διενεργείται στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών 
της ΕΕ 450/2003, 1158/2005 και 453/2008, καθώς και 
για την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στη 
Χώρα, είναι η συλλογή στοιχείων κενών θέσεων εργασί-
ας, κόστους εργασίας, απασχόλησης και ωρών εργασίας, 
για την παραγωγή σχετικών στατιστικών.

3. Ερευνώμενες μονάδες είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
οι Οργανισμοί και οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα των 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας Β έως Σ (ορυχεία 
και λατομεία, μεταποίηση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
και φυσικού αερίου, παροχή νερού, επεξεργασία λυμά-
των και αποβλήτων, κατασκευές, εμπόριο και υπηρεσίες, 
δηλ. μεταφορές και αποθήκευση, ξενοδοχεία και εστια-
τόρια, επικοινωνίες, χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί 
οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκπαίδευ-
ση, υγεία και κοινωνική μέριμνα, άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες) της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οι-
κονομικών Δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟΔ 08 (NACE Rev. 2).

Η έρευνα είναι τριμηνιαία και θα διενεργηθεί κατά το 
έτος 2022 και έως τον Μάρτιο του 2023 σε ολόκληρη 
τη Χώρα.

Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν 
δύο τύποι ερωτηματολογίων:

- Ερωτηματολόγια τύπου Ι, με τα οποία θα συλλέγο-
νται στοιχεία για την κατάρτιση των Δεικτών Κόστους 
Εργασίας, Απασχόλησης και Ωρών Εργασίας, καθώς και 
για τις Κενές Θέσεις Εργασίας.

- Ερωτηματολόγια τύπου ΙΙ, με τα οποία θα συλλέγο-
νται στοιχεία μόνο για τις Κενές Θέσεις Εργασίας των 
επιχειρήσεων, των υπηρεσιών και των τοπικών τους 
μονάδων.

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά τον σχεδια-
σμό της εφαρμόζεται η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία με μονάδα έρευνας την επιχείρηση. Το μέ-
γεθος του δείγματος των επιχειρήσεων/Υπηρεσιών καθο-
ρίζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται αντικειμενικές 
και αμερόληπτες εκτιμήσεις των ζητούμενων μεγεθών.

Οι επιχειρήσεις και οι Υπηρεσίες του δείγματος επι-
λέγονται από πλαίσιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του 
οποίου προέρχονται από το στατιστικό μητρώο επιχει-
ρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.
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Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 5.202 επιχειρήσεις και Υπηρεσίες, ανά τρίμηνο, εκ των οποίων 4.724 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου τύπου Ι και 478 για τη συμπλήρωση ερωτημα-
τολογίου τύπου ΙΙ.

Το ποσοστό της μη ανταπόκρισης στην έρευνα εκτιμάται σε 15% περίπου και το ποσοστό από τις ερευνώμενες 
επιχειρήσεις που θα είναι εκτός πεδίου ή θα βρεθούν κλειστές σε 3% περίπου. Συνεπώς, αναμένεται να ερευνηθούν 
ανά τρίμηνο:

- Με χρήση ερωτηματολογίων Τύπου Ι και για κάθε τρίμηνο του 2022: 4.015 επιχειρήσεις και υπηρεσίες (4.724 x 
15%=709, 4.724-709=4.015), εκ των οποίων οι 120 (4.015 x 3%=120) εκτιμάται ότι θα είναι εκτός πεδίου ή θα βρε-
θούν κλειστές (4.724 - 709 -120 =3.895 πλήρη ερωτηματολόγια).

- Με χρήση ερωτηματολογίων τύπου ΙΙ και για κάθε τρίμηνο του 2022: 406 επιχειρήσεις και υπηρεσίες (478 x 
15%=72, 478-72=406), εκ των οποίων οι 12 (406 x 3%=12) εκτιμάται ότι θα είναι εκτός πεδίου ή θα βρεθούν κλειστές 
(478-72-12=394 πλήρη ερωτηματολόγια).

Οι Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Κόστους Εργασίας καταρτίζονται σε σύνολο Χώρας.
Συγκεκριμένα:
- οι δείκτες Απασχόλησης, Αμοιβών και Ωρών Εργασίας καταρτίζονται κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστη-

ριότητας και κατά ομάδες κλάδων,
- οι δείκτες Κόστους Εργασίας καταρτίζονται κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά 

ομάδες κλάδων.
Τα αποτελέσματα των Κενών Θέσεων Εργασίας καταρτίζονται:
- ανά τρίμηνο: οι Κενές Θέσεις Εργασίας σε σύνολο Χώρας , ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

και ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης της επιχείρησης.
Τα αποτελέσματα αποστέλλονται πινακοποιημένα στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) 

και οι Δείκτες Κόστους Εργασίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μέσω του προγράμματος SDDS.
Αναλυτικά, η έρευνα περιλαμβάνει τις εργασίες:
- Εκπαίδευση ερευνητών για τον τρόπο συλλογής των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
- Συλλογή στατιστικών στοιχείων:
α. από ερευνητές Ιδιώτες - Συνεργάτες και υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ,
β. μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με παράλληλη τηλεφωνική υποστήριξη.
- Έλεγχος της εργασίας των ερευνητών.
- Κωδικογράφηση των στοιχείων των συλλεγμένων ερωτηματολογίων.
- Εισαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ.
- Αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
- Σύνταξη έκθεσης ποιότητας (quality report), η οποία θα συνοδεύει τα αποτελέσματα της έρευνας και θα πε-

ριλαμβάνει τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας, καθώς 
και τους δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων (σφάλματα δειγματοληψίας, μεροληψία κ.λπ.).

4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις και 
στις Υπηρεσίες θα απασχοληθούν:

α) Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔΑΧ, με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας - εκτός γραφείου 
και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της 
ΕΛΣΤΑΤ, για εκπαίδευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και για συλλογή των ερωτηματολογίων 
της έρευνας, όπου χρειαστεί.

β) Ιδιώτες - Συνεργάτες για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευνας σε όλη τη Χώρα, κατά μέγιστο αριθμό 500.
5. Καθορίζουμε την αμοιβή των ιδιωτών - συνεργατών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει) που θα 

απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά συμπληρωμένο ερωτηματο-
λόγιο ως εξής: ΤΙ 15,41€, ΤΙΙ 12,33€ , κλειστό-εκτός πεδίου 3,08 €.

Αναλυτικά η δαπάνη για το 2022 (Α΄, Β΄, Γ΄, Τρίμηνα 2022):

Έρευνα
Αμοιβή για το 

ερωτηματολόγιο 
σε ευρώ (1)

πλήθος 
ερωτηματολογίων 

για 1ο, 2ο, 3ο 
τρίμηνο

(2)

συνολική
δαπάνη, σε ευρώ 

(3)=(1)*(2)=(4)+(5) 
(πληρωμή τριών

τριμήνων στο 2022)
(3)

δαπάνη
περιόδου 1.1.2022 

- 30.4.2022,
σε ευρώ

(πληρωμή 1ου 
τριμήνου 2022)

(4)

δαπάνη
περιόδου 
1.5.2022- 

31.12.2022,
σε ευρώ

(πληρωμή 2ου και 
3ου

τριμήνων 2022)
(5)

Ερωτηματολόγια 
έρευνας Κόστους 
Εργασίας τύπου Ι

15,41 (3.895*3=) 11.685 180.065,85
(3.895*15,41=) 

60.021,95
(3.895*2*15,41=) 

120.043,90
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Ερωτηματολόγια 
έρευνας Κενών 

Θέσεων τύπου ΙΙ    
12,33 (394*3=) 1.182 14.574,06

(394*2*12,33=) 
4.858,02

(394*12,33=)
9.716,04

Επιχειρήσεις 
κλειστές και 
εκτός πεδίου 

έρευνας

3,08 
(132*3=) 396

(120+12=132)
1.219,68

(132*3,08=) 
406,56

(132*2*3,08=) 
813,12

Συνολική 
δαπάνη για 

Ιδιώτες - 
Συνεργάτες κατά 

το 2021:

195.859,59 65.286,53 130.573,06

Αναλυτικά, η δαπάνη για το 2023 (πληρωμή Δ΄ τριμήνου 2022):

Έρευνα
αμοιβή τιμής

ερωτηματολογίου σε ευρώ
(1)

πλήθος ερωτηματολογίων
(2)

συνολική δαπάνη
σε ευρώ (3)=(1)*(2)

Ερωτηματολόγια έρευνας
κόστους τύπου Ι 15,41 3.895 60.021,95

Ερωτηματολόγια έρευνας
κενών θέσεων τύπου ΙΙ 12,33 394 4.858,02

Επιχειρήσεις κλειστές και 
εκτός πεδίου έρευνας 3,08 (120+12)= 132 406,56

Συνολική δαπάνη για Ιδιώτες -
Συνεργάτες κατά το 2021: 65.286,53

6. H συνολική δαπάνη (2022-2023) ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι ευρώ και δώ-
δεκα λεπτά (261.146,12 €) αναλυόμενα σε: α) εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννιά ευρώ και 
πενήντα εννιά λεπτά (195.859,59 €) για το έτος 2022 και σε β) εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και 
πενήντα τρία λεπτά (65.286,53 €) για το έτος 2023 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429.

7. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2022

O Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14666 Τεύχος B’ 1442/24.03.2022

*02014422403220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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