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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΤΝΕ
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ που επικυμοφν
να ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν (ΙΣ) για τισ διενεργοφμενεσ
ςτατιςτικζσ ζρευνεσ περιόδου Μαΐου - Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλουν τθ
ςχετικι θλεκτρονικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζρ οντοσ από τθ 12θ ϊρα τθσ 15θσ
Μαρτίου μζχρι και τθν 24θ ϊρα τθσ 15θσ Απριλίου 2018. Το Μθτρϊο αυτό που
τθρείται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, κα ιςχφςει για οκτϊ (8) μινεσ, από τον Μάιο ζωσ και
τον Δεκζμβριο 2018.
Σο έργο του Ι περιλαμβάνει τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ςωςτι ςυλλογι ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων από επιχειριςεισ και νοικοκυριά. Τα ςτοιχεία ςυλλζγονται, κυρίωσ, με
προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ, ςτο χϊρο των νοικοκυριϊν ι των επιχειριςεων, με
ειδικά, κατά ζρευνα, ερωτθματολόγια.
Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τισ μονάδεσ ζρευνασ για τθν οποία επελζγθςαν, είναι υποχρεωμζνοι να
παρακολουκιςουν το ςχετικό με τθν ζρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο ςεμινάριο, το
οποίο γίνεται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τθν Αττικι και ςτισ κατά τόπουσ ΥΣΝ
για τθν υπόλοιπθ Ελλάδα.
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν ζχουν
μόνον φυςικά πρόςωπα, τα οποία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον απόφοιτοι
Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου, θλικίασ από 18 ζωσ 67 ετϊν.
Άνεργοι που κα εγγραφοφν ςτο μθτρϊο, εφόςον απαςχολθκοφν ωσ Ιδιϊτεσ
Συνεργάτεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κα πρζπει να αναηθτιςουν από τον ΟΑΕΔ, που είναι ο
μόνοσ αρμόδιοσ φορζασ, πλθροφορίεσ για τα κζματα που ςχετίηονται με τθ
διατιρθςθ του κακεςτϊτοσ ανεργίασ.
Επιςθμαίνεται ότι οι υπάλλθλοι τθσ ΕΛΣΤΑΤ και οι υπάλλθλοι δθμόςιων Υ πθρεςιϊν,
Νομικϊν Προςϊπων Δθμόςιου Δικαίου, Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και
άλλων δθμόςιων Οργανιςμϊν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και όςοι
υπθρετοφν τθ κθτεία τουσ ςτο ςτρατό, δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ
ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Ιδιωτϊν Συνεργατϊν. Σε περίπτωςθ επιλογισ του Ιδιϊτθ
Συνεργάτθ για να απαςχολθκεί ςε ζρευνα τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. απαγορεφεται επίςθσ θ
παράλλθλθ απαςχόλθςθ του ςε δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, ςε Νομικά Πρόςωπα Δθμόςιου
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Οι αιτιςεισ, για τθν εγγραφι ςτο νζο Μθτρϊο ΙΣ, κα υποβλθκοφν από τουσ
ενδιαφερόμενουσ μόνον ηλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να διαβάςουν τθν
αναλυτικι ςχετικι Ανακοίνωςθ - Πρόςκλθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ,
(www.statistics.gr, κεματικι ενότθτα ΕΛΣΤΑΤ, ζνδειξθ «Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ
ΕΛΣΤΑΤ»)
θ οποία περιζχει ςθμαντικζσ και επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ και
επιςθμάνςεισ.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, που δεν καλφπτεται από αυτό το κείμενο και από
τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, οι υποψιφιοι
μποροφν να απευκφνονται ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ και Ιδιωτϊν Συνεργατϊν, ςτα
τθλζφωνα 213 135 3035 - 3050 - 3068 – 3081 – 2182 ι ςτο e-mail:
synergates@statistics.gr.

Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ
Ακανάςιοσ Κων. Θανόπουλοσ
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