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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3332/Β4-724/
28.5.2021 απόφασης καθορισμού αποζημίωσης
των οργάνων, Τομεαρχών και Συνοδών-Διερμηνέων, που θα απασχοληθούν στη συλλογή των
στοιχείων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και
Πληθυσμού - Κατοικιών, έτους 2021.

2

Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Σταυρού υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Θ’ Θεσσαλονίκης.

3

Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Αλμυρού υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Μαγνησίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7888/Β4 - 1895
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3332/Β4-724/28.5.2021
απόφασης καθορισμού αποζημίωσης των οργάνων, Τομεαρχών και Συνοδών-Διερμηνέων, που
θα απασχοληθούν στη συλλογή των στοιχείων
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών, έτους 2021.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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 ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών
έτους 2021 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) και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10, τα
άρθρα 12, 13 και 18, την παρ. 5 του άρθρου 17, και την
παρ. 4 του άρθρου 24,
γ. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (Α’ 114),

Αρ. Φύλλου 5365

δ. της υπό στοιχεία ΓΠ-400/27-8-2012 απόφασης
«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. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ζ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
η. του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
θ. των άρθρων 36, 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-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 Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιβ. του εδ. 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),
ιδ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805) και,
ιε. του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 206) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4772/2021.
2. Την υπό στοιχεία 22957ΕΞ2021/25.2.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ. 149/2021).
3. Την υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφαση
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Ανάθεση της διενέργειας των
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Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών
έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων» (Β’ 1024), όπως έχει τροποποιηθεί
με την υπό στοιχεία 5547/Β4-1181/12.8.2021 (Β’ 3824).
4. Την υπό στοιχεία 3332/Β4-724/28.5.2021 (Β’ 2356,
ΑΔΑ: 6ΩΕΩ6ΣΙ-4ΜΙ) απόφαση καθορισμού αποζημίωσης
των οργάνων, Τομεαρχών και Συνοδών - Διερμηνέων,
που θα απασχοληθούν στη συλλογή των στοιχείων των
Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών,
έτους 2021.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές
πληθυσμού και στέγασης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εννιακοσίων
πέντε χιλιάδων ευρώ (20.905.000,00 €), αλλά μεταφέρεται ποσό ύψους πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(504.000 €) από το οικονομικό έτος 2021 στο 2022.
8. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης έχει εγκριθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 4129, η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2021, υπό στοιχεία 3093/Α2-2416/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΥΞ6ΣΙ-ΟΣ9) με
α/α 365, συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων εννιαΑριθμός
Τομεαρχών
Τομεάρχες με 1 οικισμό
(4 μήνες στο 2021)
Τομεάρχες με 1 οικισμό
(3 μήνες στο 2021)

11.350

1.050

Τομεάρχες με 1 οικισμό
(1 μήνας στο 2022)

εκ των οποίων:

Τομεάρχες με
2-3
οικισμούς
(πρόσθετη
αποζημίωση)

Τομεάρχες με 4
οικισμούς
εκ των οποίων:
(πρόσθετη
αποζημίωση)
Τομεάρχες Ειδικών Τομέων
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ

έως 2.100

έως 1.800
100
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κοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (20.905.000,00 €) και απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης υπό στοιχεία
7408/Α2-5266/26.10.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΩ6ΣΙ-Ρ06), συνολικού ποσού πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(504.000,00 €).
9. Την εισήγηση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ υπό στοιχεία ΓΠ-200/19.5.2021.
10. Την εισήγηση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ υπό στοιχεία ΓΠ-484/3.11.2021.
11. Τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 3332/Β4-724/
28.5.2021 (Β’ 2356, ΑΔΑ: 6ΩΕΩ6ΣΙ-4ΜΙ) απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των οργάνων, Τομεαρχών και
Συνοδών-Διερμηνέων, που θα απασχοληθούν στη συλλογή των στοιχείων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και
Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021, ως εξής:
1. Στο κεφάλαιο «Α. Τομεάρχες»
Ι. Τροποποιούμε την παράγραφο (β) που αφορά στο
χρονικό διάστημα απασχόλησης των Τομεαρχών Τακτικών Τομέων, ως εξής:
«(β) Χρονικό διάστημα απασχόλησης: έως τέσσερις
(4) μήνες από την έκδοση της απόφασης ορισμού τους».
ΙΙ. Τροποποιούμε την παράγραφο (ε) που αφορά στο
ύψος της αποζημίωσης, τόσο ως προς τον αριθμό των
επιμέρους κατηγοριών Τομεαρχών όσο και ως προς την
αποζημίωση κατά μήνα.
Ο πίνακας της παρ. (ε) που αφορά στο ύψος της αποζημίωσης αντικαθίσταται από τον παρακάτω:
Διάρκεια
απασχόλησης
(μήνες)

Αποζημίωση/
μήνα (€)

2

320

7.264.000,00

2

480

10.896.000,00

2

320

672.000,00

1

480

504.000,00

1

480

504.000,00

2

20

84.000,00

2

30

126.000,00

2

40

144.000,00

2

60

216.000,00

1

350

35.000,00

Σύνολο αποζημίωσης
(€)

20.445.000,00

Οι δύο πρώτοι μήνες απασχόλησης αποζημιώνονται με την αρχική τιμή (320 € συν τις προσαυξήσεις των 20€ και
40€ για Τομεάρχες με 2-3 οικισμούς και 4 οικισμούς, αντίστοιχα) και οι δύο επόμενοι με τη νέα τιμή (480 € συν τις
προσαυξήσεις των 30€ και 60€, αντίστοιχα). Η αποζημίωση για τους Τομεάρχες των Ειδικών Τομέων διαμορφώνεται
σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €).
Το ποσό της δαπάνης για την αποζημίωση των Τομεαρχών, κατανέμεται στα οικονομικά έτη 2021 και 2022, ως
ακολούθως:
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2021

2022

ΣΥΝΟΛΟ

19.941.000,00

504.000,00

20.445.000,00

2. Στο κεφάλαιο «Β. Συνοδοί-Διερμηνείς και Διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας»
Ι. Τροποποιούμε την παράγραφο (γ) που αφορά στον ανώτερο αριθμό Συνοδών-Διερμηνέων, ως εξής:
«(γ) Ανώτερος αριθμός: θα απασχοληθούν έως χίλιοι εξακόσιοι (1.600)».
ΙΙ. Τροποποιούμε την παράγραφο (δ) που αφορά στο ύψος της αποζημίωσης ως προς τον αριθμό των ΣυνοδώνΔιερμηνέων ανά Απογραφή και το σύνολο της αποζημίωσης. Ο πίνακας της παραγράφου (δ) αντικαθίσταται από
τον παρακάτω:
Αριθμός
Συνοδών- Διερμηνέων

Εφάπαξ
Αποζημίωση (€)

100

100

10.000,00

300

450.000,00

Σύνολο
αποζημίωσης (€)

Που θα απασχοληθούν στην Απογραφή Κτιρίων
Συνδρομή στο έργο των Τομεαρχών στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολύνεται η συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων

Που θα απασχοληθούν στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών
Συνδρομή στο έργο των Απογραφέων στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας
προκειμένου να διευκολύνεται η συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων

1.500

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

460.000,00

Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των ανωτέρω οργάνων δεν μεταβάλλεται, αλλά ποσό ύψους πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (504.000 €) μεταφέρεται από το οικονομικό έτος 2021 στο 2022 και η κατανομή
των δαπανών έχει ως εξής:
Όργανα Απογραφών
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ

Δαπάνη 2021

ΣΥΝΟΛΟ

19.941.000,00

504.000,00

20.445.000,00

460.000,00

0,00

460.000,00

20.401.000,00

504.000,00

20.905.000,00

ΣΥΝΟΔΟΙ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνη 2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Νοεμβρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 466397

(2)

Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Σταυρού υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Θ’ Θεσσαλονίκης
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και
59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8) και ιδίως του άρθρου
35 αυτού.
2. Την υπ’ αρ. 69158/16.09.2021 (Β’ 4381) απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί
έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Θ’
Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη.
3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του e- ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Σταυρού
υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Θ’ Θεσσαλονίκης
με έδρα τη Νεάπολη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ
Ι

Αριθμ. 466401
(3)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Αλμυρού υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Β’
Μαγνησίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και
59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
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συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
β) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8) και ιδίως του άρθρου
35 αυτού.
2. Την υπ’ αρ. 69146/16.9.2021 (Β’ 4407) απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί
έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β’
Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο.
3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
εντός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Αλμυρού υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Μαγνησίας
με έδρα τον Βόλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02053651911210004*

