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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. Δ27/οικ.7943/263 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 

Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με 
τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και κα−
ταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων 
και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύ−
τεκνες οικογένειες 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 του 

ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(222/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 40 του ν.4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία 
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (81/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4170/2013 «Ενσω−
μάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της 
ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες 
διατάξεις» (163/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών (128/Α).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (163/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ειδικά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 30Β που 
αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστα−
σίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (221/A).

9. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (141/Α).

10. Την υπ’ αριθ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη» (2574 Β).

11. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

12. Την υπ’ αριθ. 22365/97 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (1667/Β).

13. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Β΄ 130/28−01−2013].

14. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Γραφείο της 
Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας προς ΓΓΠΣ και Ο.Γ.Α. 
με ημερομηνίες 16−01−2014 και 05−02−2014 αντιστοίχως, 
καθώς και τα απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα αυτών, 
με ημερομηνίες 16−01−2014 και 06−02−2014.

15. Το από 15−01−2014 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενι−
κής Γραμματέως Πρόνοιας προς τη Δ/νση Προστασίας 
Οικογένειας.
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16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Όπου στα άρθρα 1, 2 και 3 της υπ’ αριθ. Δ27/οικ. 
15239/645 κοινής υπουργικής απόφασης αναγράφονται οι 
λέξεις «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων» 
στο εξής νοείται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό 
επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες κατα−
βάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, 
με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, 
από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού 
τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.

2. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτη−
σης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 
μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται 
μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που 
λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις 
εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις 
Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο 
επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για 
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χο−
ρηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου 
έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.

Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό 
που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο 
με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΕΙ που 
υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπρο−
σαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.

4. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με 
βάση τις συμπληρωματικές − τροποποιητικές Δηλώσεις 
Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέ−
χρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προ−
στίθεται παράγραφος ως εξής: «Για όσους δικαιούχους 
υπέβαλαν χειρόγραφη Δήλωση Φορολογίας Εισοδή−
ματος (Ε1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της 
υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1114/23−05−2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1266/
24−05−2013), δύνανται, κατ' εξαίρεση για το έτος 2013, να 
υποβάλουν έως 28−2−2014 το μηχανογραφημένο έντυπο 
Α21 για την χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων».

4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Συμψηφισμός και αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται 
στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσης θεωρείται ως 
προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα 
προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 
από τον δυνητικά δικαιούχο.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της 
νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν 

αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, 
εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με 
βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.

3. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζη−
τούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ   

F

 Αριθ. 8422/20 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 27397/122/

19–08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφασης του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβά−
σεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμο−
διότητα του Επιθεωρητή Εργασίας .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ – Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/
2012 (ΦΕΚ 143 Α/04−07−2012).

3. Το άρθρο 16 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29−12−2000)
«Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/ 
05−08−2011), ιδίως το άρθρο 24.

5. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) « Περί Επιθεωρή−
σεως της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπό−
ριο», η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3249/1955 (ΦΕΚ 139 Α΄/
02−06−1955).

6. Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώ−
πιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/18−4−2013).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 −
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α/12−11−2012).

8. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 4225/2014 «Αναβάθμιση και 
βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών 
φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη 
εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 
2/Α/7−1−2014).
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9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134 Α΄/3−6−1999).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση «Απόδοση μέρους 
εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας (ΑΣΕ)» των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
16909/19−12−2003 (ΦΕΚ 1892Β΄/19−12−2003), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 120151/
17−05−2005 (ΦΕΚ 705Β΄/25−5−05) και ισχύει, σε συνδυασμό 
με την υπ’ αριθ. 2/75109/0020/21−11−2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

12. Την υπ’ αριθ. 22365/97/5−07−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειο 
Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β/5−07−2013).

13. Την υπ’ αριθ. 2063/Δ1/632/18−02−2011 (ΦΕΚ Β266) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους 
προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Ερ−
γασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

14. Την υπ’ αριθ. 27397/122/19–08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/
23−08−2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα 
του Επιθεωρητή Εργασίας».

15. Την υπ’ αριθ. 28153/126/28−8−2013 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
5072/6/25.02.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων 
ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδι−
ότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10,11,12, 13 
και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012».

16. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/ 
2014 (ΦΕΚ Α΄/7−1−2014) «Αναβάθμιση και βελτίωση των 
μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,πρό−
στιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

17. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η περίπτωση α) της παρ. Ι του άρθρου 2 της υπουργικής 
απόφασης 27397/122/19−8−2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062/23−8−2013)
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωρα−
ρίου εργασίας και υπερωριών….».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση 27397/ 
122/19−8−2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062/23−8−2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ   

 Αριθ. 3129/Α1−2104 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλή−

λους της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτερογενούς 
Τομέα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους 
μήνες από Μάρτιο μέχρι Μάιο 2014 .

 Ο 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 
(Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρ−
χής» (ΦΕΚ 38/τ.Α/9.3.2010), όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3899/2010 με θέμα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», 
(ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17.12.2010),

β. του άρθρου 323 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση επι−
χειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − 
Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρυθμίσεις θεμάτων ναυ−
τιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
86/τ.Α/11.4.2012),

γ. του Π.Δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
δ. του υπ’ αριθ. ΓΠ−400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β/28.8.2012) 

Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής

2. του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27.10.2011) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμο−
γής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής 
2012−2015», όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του 
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 485/Α/2012).

3. Την υπ’ αριθ. 2/8400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. με θέμα:«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια−
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο−
σιονομικής στρατηγικής 2012−2015»,

4. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν 
του κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Διεύθυνσης 
Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα, λόγω εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα:

Για το Τμήμα Στατιστικών Παραγωγής.
− Έλεγχοι για την έγκριση και αποστολή των στοιχείων 

της έρευνας PRODCOM, έτους 2012 στην Eurostat.
− Για την έρευνα PRODCOM έτους 2013: Σύγκριση και 

έλεγχοι του Μητρώου των επιχειρήσεων, αποστολή των 
ερωτηματολογίων και επιστολών στις επιχειρήσεις, συλ−
λογή των ερωτηματολογίων μετά την αποστολή και την 
πρώτη υπόμνηση, έλεγχος και κωδικογράφηση αυτού 
του υλικού.

− Κατάρτιση των δημοσιευμάτων για την έρευνα 
PRODCOM των ετών 2011 και 2012.

− Αντιμετώπιση λοιπών έκτακτων κι επειγουσών θε−
μάτων του Τμήματος.

Για το Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και 
Τεχνολογίας

− Για την έρευνα ΕΒΕ έτους 2012: Συλλογή εκκρεμών 
ερωτηματολογίων, έλεγχος και κωδικογράφηση αυτών. 
Εισαγωγή δεδομένων και έλεγχοι στοιχείων για την 
έγκριση και αποστολή των αποτελεσμάτων της έρευνας 
ΕΒΕ, έτους 2012 στην Eurostat.

− Για την έρευνα ΕΒΕ έτους 2013: Σύγκριση και έλεγχοι 
του Μητρώου των επιχειρήσεων, αποστολή των ερωτη−




