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έως 31 Μαρτίου 2021, (β) από 1η Αυγούστου 2020 μέχρι 
31 Μαρτίου 2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτο-
δικαίως, 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 δια-
μονής, 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 Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114),

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

ε. του π.δ. 142/2017 «οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

στ. του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών 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-

λιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας 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 ψυ-
χικής 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 όρ-
γανα» (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 Υπουρ-
γών 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιή-
θηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/1091 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 
2018 σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονι-
σμών (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 οικο-
νομικού έτους 2021.

6. Την υπό στοιχεία 1995/Α2-1577/24-3-2021 ΑΔΑ 
ΨΖΡΧ6ΣΙ-4ΙΖ απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστω-
σης για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστω-
σης 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 πενή-
ντα 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 απα-
σχοληθούν για τις ανάγκες της απογραφής Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας (Γ-Κ), έτους 2021, πέραν του κανονικού 
ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και Σάββατα, Κυ-
ριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, 
κατά τα έτη 2021 και 2022, ως εξής:

airetos.gr
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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 αρ-
μοδιότητάς 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 επο-
πτεία, στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, των προ-
παρασκευαστικών και των εκτελεστικών εργασιών της 
απογραφής, με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεκπε-
ραίωση όλων των προγραμματισμένων εργασιών της 
κάθε φάσης, γ) την υποβοήθηση του έργου των Επο-
πτών στον τομέα της δημοσιότητας της απογραφής,
δ) τη διασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης της συλ-
λογής των στοιχείων και την επίλυση τυχόν προβλημά-
των, καθώς και τη λήψη των αναγκαίων, κατά περίπτω-
ση, 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 στοιχεί-
ων 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 υπεύ-

θυνοι για την οργάνωση και διεκπεραίωση των προπα-
ρασκευαστικών, απογραφικών και μεταπογραφικών ερ-
γασιών στην Εποπτεία αρμοδιότητάς τους παράλληλα με 
τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Ειδικότερα, οι Επόπτες, μετά τον ορισμό και την εγκα-
τάστασή τους στην έδρα τους, οφείλουν να προβούν στις 
ακόλουθες ενέργειες: α) να επισκεφθούν και να ενημε-
ρώσουν τους Δημάρχους της περιοχής αρμοδιότητάς 
τους, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες των παραπάνω Δή-
μων, καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του κοινού 
(τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ.), για τη διενέργεια 
της απογραφής, την έκταση, τον σκοπό και τη χρησιμό-
τητά 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 ερωτηματο-
λογίων και στον έλεγχο αυτών, δ) να παραδώσουν στους 
απογραφείς τα ηλεκτρονικά μέσα διενέργειας της απο-

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 απο-
γραφής Γ-Κ, στ) να ενημερώνουν τακτικά τον Ανώτερο 
Επόπτη τους και την ΕΛΣΤΑΤ (το αρμόδιο Τμήμα της Δι-
εύθυνσης 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 αρμοδιό-
τητάς 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 Σάβ-
βατα, 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 εκτέλε-
ση όλων των εργασιών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. 
Κύρια εργασία τους είναι η παρακολούθηση της έγκαι-
ρης και ορθής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 
και της πορείας συλλογής τους, η εκπαίδευση των απο-
γραφέων, 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 στοιχεί-
ων της απογραφής Γ-Κ και η απασχόλησή τους θα είναι 
και πέραν του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού 
ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και Σάβ-
βατα, 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) σύμ-
φωνα με το τεθέν χρονοδιάγραμμα, καθώς και εισήγη-
ση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που τυχόν 
ανακύψουν. Επίσης, η ΟΕ μεριμνά για τη διαβίβαση των 
αποτελεσμάτων της απογραφής Γεωργίας- Κτηνοτρο-
φίας 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 δημοσί-
ευσης 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) τε-
τρακόσια 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
απασχόλησης
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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

Αριθμός 
υπαλλήλων

Μήνες
απασχόλησης
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

2 3 480,00 2.880,00

1 3 460,00 1.380,00

1 3 450,00 1.350,00

2 1 400,00 800,00

2 1 350,00 700,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.110,00

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ (ΠΟΕ).

4.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΟΕ) α) Ερ-
γασίες που θα υλοποιηθούν:

Θα συγκροτηθεί μια ΠΟΕ ανά έδρα Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Στατιστικής (ΠΥΣ) και έργο της είναι η ενη-
μέρωση 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 οργά-
νων 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 χρο-
νικό 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 διά-

στημα συλλογής θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) συνε-
δριάσεις 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 €/συνεδρί-
αση/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, υποστή-
ριξη, δημοσιοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων της 
περιοχής αρμοδιότητάς της για τη διενέργεια της απο-
γραφής 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 απογρα-
φής. 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 χρο-
νικό 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 διά-

στημα συλλογής θα πραγματοποιηθούν δύο (2) συνε-
δριάσεις 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 €/συνε-
δρίαση = 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 ΕΛ-

ΣΤΑΤ, 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 δι-
ενέργεια 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 ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής, ο ορισμός τους, ο τελικός έλεγχος και 
αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών τους, η διαχείριση 
ενστάσεων και ο έλεγχος αποκλίσεων μεταξύ των μο-
νάδων που ανατέθηκαν στους απογραφείς και αυτών 
που παρέδωσαν, παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά 
τους καθήκοντα.

β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρο-
νικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής 
Γ-Κ.

γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι εννέα υπαλ-

λήλους (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

Αριθμός 
υπαλλήλων

Μήνες
απασχόλησης 
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση 
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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 ΕΛ-

ΣΤΑΤ, μόνιμους και με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, και έργο της είναι η σύνταξη, οργάνωση, διενέρ-
γεια, παρακολούθηση και πληρωμή των διαγωνιστικών 
διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, πα-
ροχής 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, Βοη-
θοί 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 παραπά-
νω εργασίες των μελών της ΟΟΕ, θα πραγματοποιηθούν 
παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα,

β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρο-
νικό διάστημα συλλογής των στοιχείων της απογραφής 
Γ-Κ και πληρωμής των οργάνων της απογραφής Γ-Κ.

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 δια-
κόσια (200,00€) ευρώ μηνιαία, κατά μέλος της Ομάδας 
Έργου (ΟΟΕ).

Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου 
εντός του έτους 2021

Αριθμός 
υπαλλήλων

Μήνες
απασχόλησης
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

5 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 υποστήρι-
ξη 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 προ-
γραμμάτων επεξεργασίας των ερωτηματολογίων και 
των πινάκων των αποτελεσμάτων της και την δημιουρ-
γία σχετικών εξειδικευμένων αρχείων (αρχεία Eurofarm) 
για την αποστολή των αποτελεσμάτων στην Eurostat. 
Οι παραπάνω εργασίες των μελών της ΟΠΥ, θα πραγ-
ματοποιηθούν παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά 
τους καθήκοντα.

β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το 
χρονικό διάστημα της συλλογής, επεξεργασίας και πι-
νακοποίησης των αποτελεσμάτων της απογραφής Γ-Κ.

γ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα.
δ) Μέγιστος αριθμός υπαλλήλων: μέχρι εννέα (9) υπάλ-

ληλοι 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 Ομά-
δας Έργου (ΟΠΥ).

Σύνολο ειδικής αποζημίωσης συλλογικού οργάνου 
εντός του έτους 2021 και 2022.

i) έτος 2021.

Αριθμός 
υπαλλήλων

Μήνες 
απασχόλησης 
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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
απασχόλησης 
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση 
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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 χρο-
νικό διάστημα της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσί-
ευσης 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
απασχόλησης
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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 υπαλ-
λήλους 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 υπο-
στήριξης τηλεφωνικού κέντρου θα πραγματοποιηθούν 
παράλληλα με τα τακτικά υπηρεσιακά τους καθήκοντα,

β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρο-
νικό 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.

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
απασχόλησης 
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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 χρό-
νου, 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 δεδο-
μένων, η παρακολούθηση της πορείας της διενέργειάς 
της απογραφής Γ-Κ, η επίλυση των προβλημάτων που 
προκύπτουν κατά τη διενέργειά της, η παρακολούθη-
ση λειτουργίας των εφαρμογών του ηλεκτρονικού ερω-
τηματολογίου 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 απογρα-
φής 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 - κτηνοτρο-
φικών εκμεταλλεύσεων που δεν αποκρίθηκαν κατά την 
Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας, ο έλεγχος της ακρί-
βειας 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 κα-
τάρτιση της έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων 
της απογραφής υπολογίζοντας τους δείκτες ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και των σφαλμάτων δειγματολη-
ψίας των βασικών χαρακτηριστικών της έρευνας.

Οι παραπάνω εργασίες των μελών της ομάδας στατι-
στικών θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα υπηρε-
σιακά τους καθήκοντα.

β) Χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσης: κατά το χρο-
νικό διάστημα της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσί-
ευσης 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

Αριθμός 
υπαλλήλων

Μήνες
απασχόλησης 
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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.

Αριθμός 
υπαλλήλων

Μήνες
απασχόλησης 
ανά υπάλληλο

Αποζημίωση
ανά μήνα

Σύνολο
αποζημίωσης

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 παρα-
πάνω συλλογικών ομάδων ανά οικονομικό έτος είναι:

Α/Α
Συλλογικό

Όργανο

Ύψος Αποζημίωσης

Οικονομικό 
έτος 2021

Οικονομικό 
έτος 2022

1
Ανώτερη
Εποπτεία

5.400,00 0

2 Εποπτείες

2.1 Επόπτες 54.600,00 0

2.2 Βοηθοί 270.000,00 0

3 Ομάδα Έργου 20.700,00 7.110,00

4 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

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   


