ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ
ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ,
ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ
Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) με δθμόςια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ γεωπόνουσ που επικυμοφν να
απαςχολθκοφν ωσ τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ςτθ διενεργοφμενθ από αυτιν ΕΣΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ να υποβάλουν τθ ςχετικι θλεκτρονικι αίτθςθ
ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ από τθν 30θ
Μαρτίου 2015 μζχρι τθν 24θ ϊρα τθσ 30θσ Απριλίου 2015 ϊςτε να εγγραφοφν ςτο
νζο πιλοτικό Μητρώο τατιςτικών Ανταποκριτών που θα ζχει ιςχφ για οκτώ (8)
μήνεσ, από Μάϊο 2015 ζωσ και Δεκεμβρίο 2015
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν
ζχουν:
 ΠΕ και ΣΕ γεωπόνοι νομικϊν προςϊπων, δθμόςιου δικαίου, οργανιςμϊν
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλων δθμόςιων οργανιςμϊν κακϊσ επίςθσ και
γεωπόνοι ιδιϊτεσ ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
δθμόςιοι υπάλλθλοι ι ΟΣΑ,
 Οι αντίςτοιχοι πτυχιοφχοι των πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ, απαιτείται να
ζχουν αναγνϊριςθ των πτυχίων τουσ από το ΔΟΑΣΑΠ,
 Γεωπόνοι θλικίασ 22-69 ετϊν.
Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ κα εργαςτοφν ςτα ςτάδια τθσ ςυλλογισ και του
ελζγχου των ςτοιχείων τθσ Ετιςιασ Γεωργικισ Ζρευνασ.
Σο ζργο τουσ περιλαμβάνει τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ςωςτι ςυλλογι ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων από διοικθτικζσ πθγζσ (Δ/νςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νςθ
Αλιείασ, Δ/νςθ Κτθνιατρικισ, Τπθρεςία Εγγείων Βελτιϊςεων κλπ) και από όποια
άλλθ πθγι τα διακζτει. Σα ςτοιχεία ςυλλζγονται, με επιςκζψεισ ςτο χϊρο των
διοικθτικϊν και των άλλων πθγϊν, ςυμπλθρϊνοντασ τα βοθκθτικά ερωτθματολόγια
ςε αρχεία excel. Πολλζσ φορζσ όμωσ, είναι απαραίτθτεσ οι επιςκζψεισ για
προςωπικι ςυνζντευξθ με παραγωγοφσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων.
Οι ανάγκεσ τθσ ζρευνασ απαιτοφν, καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, κακϊσ και
δυνατότθτα μετακίνθςθσ εντόσ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ για τθ ςυγκζντρωςθ των
πλθροφοριϊν.
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Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ λαμβάνουν μζροσ ςε μθ αμειβόμενα, υποχρεωτικά και
εκπαιδευτικά ςεμινάρια που κα πραγματοποιοφνται ςτισ ζδρεσ των νομϊν (ΤΝ),
για τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςι τουσ , όςον αφορά ςτον τρόπο ςυλλογισ,
ςυμπλιρωςθσ και ελζγχου των ερωτθματολογίων τθσ ζρευνασ
Με τθν αποδοχι τθσ ανάκεςθσ ζργου οι επιλεγζντεσ τατιςτικοί Ανταποκριτζσ
δεςμεφονται εγγράφωσ, για τθν καλφτερθ δυνατι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του
ςτατιςτικοφ ζργου που αναλαμβάνουν και για τθν τιρθςθ του ςτατιςτικοφ
απορριτου των ςτοιχείων που κα χειριςτοφν.
Θ επιλογι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν γίνεται με ζνα ςφςτθμα μοριοδότθςθσ
τζτοιο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοκρατία και θ αποτελεςματικότθτα τθσ ζρευνασ
τθσ ΕΛΣΑΣ.
Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ ςτθν ΕΛΣΑΣ,
εντόσ 21 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των ςχετικϊν
Πινάκων Κατάταξθσ των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν.
Κάκε τατιςτικόσ Ανταποκριτισ αξιολογείται για το ζργο που αναλαμβάνει, κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου του, και θ αξιολόγθςι του είναι ζνα από τα βαςικά
κριτιρια για τθ ςυνζχιςθ τθσ απαςχόλθςισ του ωσ τατιςτικόσ Ανταποκριτισ ςτθν
ΕΛΣΑΣ.
Θ αμοιβι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κακορίηεται ςφμφωνα με
προκακοριςμζνουσ κανόνεσ μζτρθςθσ του ζργου τουσ και προκακοριςμζνθσ
αμοιβισ ανά μονάδα ζργου.
Θ αμοιβι για κάκε ορκά ςυμπλθρωμζνο ερωτθματολόγιο ζχει υπολογιςτεί από τθν
ΕΛΣΑΣ με βάςθ το μζςο χρόνο που απαιτείται για τθ ςυγκζντρωςθ και καταγραφι
τθσ πλθροφορίασ για κάκε Δθμοτικι Ενότθτα και δφναται να αναπροςαρμόηεται
από τθν ΕΛΣΑΣ, πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ του κάκε Μθτρϊου.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν πραγματοποιείται μετά τθν
ολοκλιρωςθ, τθν παράδοςθ και τον ζλεγχο τθσ εργαςίασ τουσ.
Η παροχή υπηρεςιών τατιςτικών Ανταποκριτών ςτην ΕΛΣΑΣ από ιδιώτεσ
γεωπόνουσ ςε καμία περίπτωςη δεν υποκρφπτει ςχζςη εξαρτημζνησ εργαςίασ.
Οι αιτιςεισ, για τθν εγγραφι ςτο νζο Μθτρϊο τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, κα
υποβλθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ μόνο θλεκτρονικά ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ
ΕΛΣΑΣ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.statistics.gr, ςτθν πρϊτθ ςελίδα του
Portal, ςτθν ζνδειξθ «τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ΕΛΣΑΣ». Επίςθσ, για απευκείασ
πρόςβαςθ, θ διεφκυνςθ URL είναι θ:
https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=999:5558
Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ που είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςε προθγοφμενα
Μθτρϊα τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, κα πρζπει να υποβάλλουν νζα Αίτθςθ –
Τπεφκυνθ Διλωςθ εγγραφισ.
Για τουσ ενδιαφερομζνουσ που δεν διακζτουν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικό
υπολογιςτι και Internet, ι δεν γνωρίηουν το χειριςμό Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι,
δεν κα υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ τθσ Αίτθςθσ –Τπεφκυνθσ Διλωςθσ.
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Οι ενδιαφερόμενοι, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ–Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ, κα πρζπει να διακζτουν όταν τουσ ηθτθκεί να υποβάλουν άμεςα, τα
παρακάτω πλιρθ δικαιολογθτικά:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ι φωτοαντίγραφο τθσ
ςελίδασ του διαβατθρίου, όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία
ταυτότθτασ του κατόχου.
2. Βεβαίωςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου και Δ Ο Τ που ανικουν.
3. Φωτοαντίγραφο ςελίδασ βιβλιαρίου ι καρτζλασ Σραπζηθσ, ςτθν οποία να
φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενοσ είναι ο πρώτοσ δικαιοφχοσ του
λογαριαςμοφ.
4. Δφο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ.
Επίςθσ, κα πρζπει να διακζτουν όςα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά
επικαλοφνται με τθν αίτθςι τουσ, ςε πρωτότυπο ι αντίγραφο.
5. Σίτλο/ουσ ςπουδϊν (για τίτλουσ Πανεπιςτθμιακισ ι Σεχνολογικισ
Εκπαίδευςθσ αποκτθκζντεσ ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ
από το πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ και νυν ΔΟΑΣΑΠ ι το ΙΣΕ αντίςτοιχα).
6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, για όςουσ δεν τθροφν τα βιβλία του
κϊδικα βιβλίων και ςτοιχείων ότι δεν είναι κατ’ επάγγελμα ερευνθτζσ και θ
εργαςία που κα αναλάβουν είναι περιςταςιακι και ςυνεπϊσ δεν είναι
υπόχρεοι τιρθςθσ βιβλίων και ζκδοςθσ ςτοιχείων.
7. Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (Ν.2413/1996, άρκρο 10, παρ. 1) για
υποψθφίουσ που δθλϊνουν ότι δεν κατζχουν τίτλο ςπουδϊν από τθν
Ελλάδα.
Σα παραπάνω δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ τατιςτικοφσ
Ανταποκριτζσ, όταν τουσ ηθτθκοφν, αυτοπροςϊπωσ.
Για αυτοφσ τουσ τατιςτικοφσ Ανταποκριτζσ που κα απαςχολθκοφν ςτθν Αττικι, τα
δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν ςτα κεντρικά γραφεία τθσ ΕΛΣΑΣ, ςτθ Διεφκυνςθ
Πρωτογενοφσ Σομζα.
Για τουσ τατιςτικοφσ Ανταποκριτζσ που κα απαςχολθκοφν ςε Νομοφσ εκτόσ
Αττικισ, τα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν, όταν τουσ ηθτθκοφν, αυτοπροςϊπωσ
ςτθν Τπθρεςία τατιςτικισ Νομοφ (ΤΝ). τθ ςυνζχεια, κατόπιν πρϊτων ελζγχων, τα
δικαιολογθτικά μεταβιβάηονται ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ.
Οι υποψιφιοι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ, για να ζχουν δικαίωμα να μπουν ςτθν
θλεκτρονικι εφαρμογι και να ςυμπλθρϊςουν τα ερωτθματολόγια, πρζπει
προθγουμζνωσ να ζχουν παραδϊςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά τθν
εκπαίδευςθ ςτθν ζρευνα, τα οποία κα ελεγχκοφν από τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ
ΕΛΣΑΣ.
Επιςθμαίνεται ότι θ ΕΛΣΑΣ είναι αναρμόδια για τον κακοριςμό του κακεςτϊτοσ
ανεργίασ (όπωσ ςε κζματα ΟΑΕΔ) που αφορά όςουσ απαςχολθκοφν ωσ τατιςτικοί
Ανταποκριτζσ και είναι ιδιϊτεσ γεωπόνοι, ςε ζρευνεσ τθσ ΕΛΣΑΣ.
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Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από τον υποψιφιο τατιςτικό Ανταποκριτι
κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ–Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτισ παρακάτω
περιπτϊςεισ:
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA
Θ επιλογι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κα γίνει από το Σμιμα Ετθςίων
τατιςτικϊν Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ και τατιςτικϊν Αλιείασ, τθσ Διεφκυνςθσ
Πρωτογενοφσ Σομζα, ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία τθσ ΕΛΣΑΣ για τον πρϊτο χρόνο
εφαρμογισ τθσ ζρευνασ.
Άρνθςθ του υποψιφιου τατιςτικοφ Ανταποκριτι να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του
ςτθν ζρευνα, ςτθν περιοχι προτίμθςθσ που ζχει δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ-Τπεφκυνθ
Διλωςι του κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από το Μθτρϊο τατιςτικϊν
Ανταποκριτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι πζραν τθσ αμοιβισ ανά δελτίο δεν πλθρϊνονται οδοιπορικά
ζξοδα από τθν ΕΛΣΑΣ. ε αυτό το πλαίςιο, οι υποψιφιοι κα πρζπει να δθλϊνουν
προτίμθςθ μόνο ςε περιοχζσ που κρίνουν ότι μποροφν να μεταβοφν με ίδια ζξοδα.
Επίςθσ, οι υποψιφιοι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ ότι
μπορεί να είναι διακζςιμοσ μικρόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων για ςυλλογι ςε
κάποιεσ περιοχζσ.
2. ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA
Για να ζχει τθ δυνατότθτα ο υποψιφιοσ τατιςτικόσ Ανταποκριτισ να επιλεγεί ςτθν
ζρευνα, κα πρζπει να ζχει δθλϊςει διακεςιμότθτα χρόνου για όλο το χρονικό
διάςτθμα διάρκειασ διενζργειασ τθσ ζρευνασ και ςυγκεκριμζνα από 2 Μαϊου 2015
ζωσ 30 Δεκεμβρίου 2015 .
3. ΑΡΝΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
Άρνθςθ του υποψιφιου τατιςτικοφ Ανταποκριτι να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του
ςτθ διενεργοφμενθ ζρευνα, όταν επιλεγεί από το ςφςτθμα ι και μετά από το
εκπαιδευτικό ςεμινάριο, κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ επιλογζσ
όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το νζο Μθτρϊο τατιςτικϊν
Ανταποκριτϊν.
4. ΔΗΛΩΗ ΨΕΤΔΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Διλωςθ ψευδϊν ι ανακριβϊν ςτοιχείων, όπωσ επίπεδο εκπαίδευςθσ, ςυμμετοχι
και εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνεσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ, ςχζςθ ςυγγζνειασ με
Τπαλλιλουσ που εργάηονται ςτθν ΕΛΣΑΣ, πλαςτά δικαιολογθτικά κλπ., κα ζχει ωσ
ςυνζπεια και τον αποκλειςμό του όχι μόνον από το νζο Μθτρϊο, αλλά και από τα
επόμενα Μθτρϊα τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν.
4. ΜΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟ ΕΡΓΟ
Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ, πρζπει να εργαςτοφν με ςυνζπεια, ϊςτε να
ςυμπλθρϊςουν ςτουσ κακοριςμζνουσ χρόνουσ και ορκά τα ερωτθματολόγια. Θ
ανταπόκριςθ του τατιςτικοφ Ανταποκριτι ςτο ζργο του κα αξιολογείται κατά τθ
διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του και αν θ ανταπόκριςθ βρεκεί ελλιπισ, ο ςυνεργάτθσ
κα αντικαταςτακεί με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία και επίςθσ δεν κα ςυμπεριλθφκεί
τουλάχιςτον ςτο επόμενο Μθτρϊο.
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5. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ ΛΟΓΩ ΤΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ
ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΗ ΕΛΣΑΣ
Δεν επιτρζπεται τατιςτικόσ Ανταποκριτισ να λάβει μζροσ ςτθν ζρευνα ενόσ Νομοφ,
όταν ςτθν Τπθρεςία τατιςτικισ του Νομοφ αυτοφ υπθρετεί ςυγγενισ του.
Ζχει, όμωσ, δικαίωμα να υποβάλλει Αίτθςθ–Τπεφκυνθ Διλωςθ για ςυμμετοχι ςε
οποιαδιποτε άλλθ περιοχι, εκτόσ τθσ ΤΝ που υπθρετοφν οι ςυγγενείσ του.
Επίςθσ, αποκλείονται οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ από τθν ζρευνα, όταν ςτα
Σμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτογενοφσ Σομζα υπθρετοφν ςυγγενείσ τουσ ωσ
υπάλλθλοι.
Σζλοσ δεν επιτρζπεται να λάβουν μζροσ ωσ τατιςτικοί Ανταποκριτζσ, ςυγγενικά
πρόςωπα των Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ ΕΛΣΑΣ και του Προζδρου τθσ ΕΛΣΑΣ.
6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA
Ο υποψιφιοσ τατιςτικόσ Ανταποκριτισ κα ειδοποιείται για τθν επιλογι του ςτθν
ζρευνα με μινυμα ςτον αρικμό του κινθτοφ τθλεφϊνου που ζχει δθλϊςει για
επικοινωνία με τθν ΕΛΣΑΣ και με τον ίδιο τρόπο, (δθλαδι με μινυμα από τον ίδιο
αρικμό ςτον αρικμό του κινθτοφ από το οποίο του ζχει αποςταλεί το μινυμαπρόςκλθςθ), κα αποδζχεται τθν πρόςκλθςθ. Θ ςχετικι διαδικαςία καταγράφεται
θλεκτρονικά και ωσ αποδεικτικό ιςχφει το θλεκτρονικό αρχείο που προκφπτει από
το ςφςτθμα αποςτολισ και λιψθσ μθνυμάτων, όπωσ αυτό ζχει αναπτυχκεί από τον
πάροχο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ και ζχει διατεκεί ςτθν ΕΛΣΑΣ.
Για να μθν διακινδυνεφςει θ εγκαιρότθτα τθσ διεξαγωγισ των ερευνϊν τθσ ΕΛΣΑΣ,
θ μθ απόκριςθ του υποψθφίου, ανεξαρτιτωσ λόγου, εντόσ εφλογου χρονικοφ
διαςτιματοσ 48 ωρϊν από τθν ϊρα αποςτολισ του μθνφματοσ, κα κεωρείται
άρνθςθ και κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τθν ζρευνα.
Αυτι θ Ανακοίνωςθ – Πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΕΛΣΑΣ
και ςε μία τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα πανελλινιασ κυκλοφορίασ, ζναν
τουλάχιςτον μινα πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων. Κατά τον
ίδιο χρόνο, θ πρόςκλθςθ, με δελτίο τφπου τθσ ΕΛΣΑΣ, αποςτζλλεται προσ τα
μαηικά μζςα ενθμζρωςθσ, αναρτάται δε ςε όλεσ τισ Τπθρεςίεσ τατιςτικισ Νομϊν
τθσ ΕΛΣΑΣ.
ε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπάρχει διακεςιμότθτα ςε οριςμζνεσ δθμοτικζσ
ενότθτεσ, κα πραγματοποιθκεί θ ςυλλογι των ςτοιχείων από υπάλλθλο τθσ ΤΝ.
7. ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ
Θ αμοιβι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κακορίηεται ςφμφωνα με
προκακοριςμζνουσ κανόνεσ μζτρθςθσ του ζργου των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν και
προκακοριςμζνθσ αμοιβισ ανά μονάδα ζργου. Αμείβονται ανάλογα με τον αρικμό
των πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων. Θ αμοιβι για κάκε
ερωτθματολόγιο ζχει υπολογιςτεί από τθν ΕΛΣΑΣ με βάςθ το μζςο χρόνο που
απαιτείται για τθ ςυλλογι ενόσ ορκά ςυμπλθρωμζνου ερωτθματολογίου που
αφορά μία δθμοτικι ενότθτα ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των δθμοτικϊν / τοπικϊν
κοινοτιτων τθσ.
υγκεκριμζνα θ αμοιβι ορίηεται ςε 197,28 ευρϊ ανά ερωτθματολόγιο Δθμοτικισ
Ενότθτασ που αποτελείται από μια δθμοτικι / τοπικι κοινότθτα. Για τθν αμοιβι
αυτι ελιφκθςαν υπόψθ ο χρόνοσ ςυλλογισ των ςτοιχείων, ο χρόνοσ επιςκζψεων ςε
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μεγάλουσ παραγωγοφσ και ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ του δελτίου. Για κάκε επιπλζον
δθμοτικι /τοπικι κοινότθτα που ζχει θ δθμοτικι ενότθτα το ποςό αυξάνεται κατά
49,32 ευρϊ.
Για παράδειγμα το ερωτθματολόγιο μίασ Δθμοτικισ Ενότθτασ που ζχει δφο
δθμοτικζσ/τοπικζσ κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των 246,6 ευρϊ, το
ερωτθματολόγιο μίασ Δθμοτικισ Ενότθτασ που ζχει οκτϊ δθμοτικζσ/τοπικζσ
κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των 542,52 ευρϊ και μίασ Δθμοτικισ Ενότθτασ
που ζχει 23 δθμοτικζσ/τοπικζσ κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των 1282,32
ευρϊ.
Όςοι ιδιϊτεσ γεωπόνοι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ζχουν ακακάριςτο ποςό, για κάκε
τίτλο πλθρωμισ, μεγαλφτερο ι ίςο των 1.500,00 ευρϊ, οφείλουν να προςκομίηουν
ςτθν ΕΛΣΑΣ Φορολογικι Ενθμερότθτα.
Θ αμοιβι για κάκε ερωτθματολόγιο δφναται να αναπροςαρμόηεται από τθν ΕΛΣΑΣ
πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Μθτρϊου.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν γίνεται μετά τθν
ολοκλιρωςθ, τθν παράδοςθ και τον ζλεγχο τθσ εργαςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, που δεν καλφπτεται από αυτό το κείμενο και από τισ
οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ–Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, οι υποψιφιοι μποροφν να
απευκφνονται:
ςτθν κα Ευφροςφνθ Καραγιάννθ, ςτο τθλζφωνο 213 1352050,
ι ςτθν κα Μονιάκθ Χρυςοφλα ςτο τθλζφωνο 213 1352457,
ι ςτθν κα Μαρία Ηαχαρι ςτο τθλζφωνο 213 1352049

Πειραιάσ, 19 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΑΣ

Ανδρζασ Β. Γεωργίου
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