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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης.

2 Καθορισμός αποζημίωσης των οργάνων, Τομεαρ-
χών και Συνοδών - Διερμηνέων, που θα απασχο-
ληθούν στη συλλογή των στοιχείων των Γενικών 
Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών, 
έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1127 (1)
   Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και άλλες διατάξεις» (Α’ 33) και

(β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

2. Το π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236).

3. Την υπό στοιχεία Δ377/09-06-2020 (ΑΔΑ ΨΧΛΦ 
46ΜΓΨ7-Κ34) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρω-
θυπουργού «Τοποθέτηση σε θέση Προϊσταμένης της 
Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης».

4. Την υπό στοιχεία Υ10/26-02-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Προϊστα-
μένη της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστή-

ριξης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και στον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Τυ-
πογραφείου» (Β’ 1044).

5. Το γεγονός ότι στην Προεδρία της Κυβέρνησης δεν 
υπάρχουν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστάται στην Προεδρία της Κυβέρνησης Ειδική 
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από:

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Οργάνωσης και Προμηθειών της Μονάδας Δι-
οικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο.

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης του φορέα, ο οποίος 
επιλέγεται με δημόσια κλήρωση.

γ) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο 
ή άλλο φορέα, ο οποίος επιλέγεται υποχρεωτικά μετά 
από δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) 
υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορε-
τικούς φορείς.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη αναπληρώνονται από ισάριθ-
μους Προϊσταμένους Διεύθυνσης του οικείου ή άλλου 
φορέα.

Β. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, με 
τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωσης και Προμηθει-
ών της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστή-
ριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Γ. Στην Επιτροπή μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και 
εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλ-
λόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι 
μέλος, εφόσον το ζητήσει ο ίδιος με αίτησή του προς 
την Επιτροπή.

Δ. Έργο της Επιτροπής είναι η βαθμολόγηση των εκ-
θέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), η εξέταση των 
εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 18, καθώς 
και η εξέταση των ενστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 
17, της παρ. 12 και 20 του άρθρου 18 του νόμου αυτού.

Ε. Αν η επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή 
τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων 
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Ιουνίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2356

27189



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27190 Τεύχος B’ 2356/03.06.2021

που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το 
συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην 
εξέταση του εν λόγω θέματος και τη θέση του παίρνει ο 
αναπληρωτής του.

ΣΤ. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπη-
ρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί συλλογικών διατάξεων.

Ζ. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης είναι διετής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Η Προϊσταμένη της Μονάδας

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡΟΣΟΥ

Ι

Αριθμ. 3332/Β4-724 (2)
    Καθορισμός αποζημίωσης των οργάνων, Τομεαρ-

χών και Συνοδών - Διερμηνέων, που θα απασχο-

ληθούν 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 (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38) και ιδίως την 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, επείγου-
σες 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, τηςν παρ. 5 του άρθρου 17 και την 
παρ. 4 του άρθρου 24,

γ. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (Α’ 114),

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 Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

στ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης 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 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 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 παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιβ. του εδαφίου 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),

ιδ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή 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), 
όπως κατά παρέκκλιση ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
13 του υπό στοιχεία 1β του προοιμίου της παρούσας.

2. Την υπό στοιχεία 22957ΕΞ2021/25.2.2021 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» 
(ΥΟΔΔ 140 και ΥΟΔΔ 149/2021).

3. Την υπό στοιχεία 1697/Β4-234/9.3.2021 απόφαση 
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Ανάθεση της διενέργειας 
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοι-
κιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος 
συλλογής των στοιχείων» (Β’ 1024).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές 
πληθυσμού και στέγασης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι εκατομμυρίων 
εννιακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (20.905.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου 
προκύψει, για το έτος 2021. Η εν λόγω δαπάνη θα κα-
λυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ΚΑΕ 4129, 
οικονομικού έτους 2021.

7. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης έχει εγκρι-
θεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 4129, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2021, υπό στοι-
χεία 3093/Α2-2416/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΥΞ6ΣΙ-ΟΣ9) με 
α/α 365, συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων εννια-
κοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (20.905.000,00 €).

8. Την εισήγηση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ υπ’ αρ. ΓΠ-
200/19.5.2021, αποφασίζουμε:
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Αριθμός 
Τομεαρχών

Διάρκεια 
απασχόλησης 

(μήνες)

Αποζημίωση/
μήνα (€)

Σύνολο 
αποζημίωσης (€)

Τομεάρχες με 1 οικισμό 12.400 5 320,00 19.840.000,00

εκ των 
οποίων:

Τομεάρχες με 2-3 οικισμούς 
(πρόσθετη αποζημίωση) έως 2.500 5 20,00 250.000,00

εκ των 
οποίων:

Τομεάρχες με 4 οικισμούς 
(πρόσθετη αποζημίωση) έως 2.000 5 40,00 400.000,00

Τομεάρχες Ειδικών Τομέων 100 1 320,00 32.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 20.522.000,00

Β. Συνοδοί-Διερμηνείς και Διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας.
(α) Έργο των Συνοδών-Διερμηνέων και Διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας:
Έργο των Συνοδών - Διερμηνέων και των Διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας είναι να επικουρούν τους Τομεάρχες 

και Απογραφείς στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολύνεται 
η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να είναι σε ετοιμότητα ώστε να παράσχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλο 
το χρονικό διάστημα διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, όπου χρειαστεί. Οι 
Συνοδοί-Διερμηνείς και οι Διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι απογραφόμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως τις ερωτήσεις και δίνουν ακριβείς απαντήσεις στα 
ερωτήματα των απογραφικών εντύπων, κατά τη συνέντευξη.

(β) Χρονικό διάστημα απασχόλησης: οι Συνοδοί - Διερμηνείς και Διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας απασχο-
λούνται είτε κατά τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων, συνοδεύοντας τους Τομεάρχες, είτε κατά τη διενέργεια της 
Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, συνοδεύοντας τους Απογραφείς (είτε και στις δύο Απογραφές).

Καθορίζουμε το ύψος και τον τρόπο αποζημίωσης των 
οργάνων, Τομεαρχών και Συνοδών-Διερμηνέων, που θα 
απασχοληθούν για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών 
Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών 2021, καθώς και τον 
ανώτερο αριθμό αυτών κατά κατηγορία, ως εξής:

Α. Τομεάρχες.
(α) Έργο των Τομεαρχών:
Έργο των Τομεαρχών είναι η διενέργεια των Γενικών 

Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, στον 
Τομέα που θα τους ανατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότε-
ρα, στο πλαίσιο της Απογραφής Κτιρίων, οι Τομεάρχες 
είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό και την αναγνώριση 
της περιοχής ευθύνης τους (Απογραφικός Τομέας), την 
ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού του Τομέα αρ-
μοδιότητάς τους με ονομασίες οδών και οικοδομικών 
τετραγώνων που τυχόν δεν αναφέρονται σε αυτό, με επι-
τόπια επίσκεψη, τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων με 
την καταχώριση των κτιρίων και των χαρακτηριστικών 
τους σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω ηλεκτρονι-
κών συσκευών αφής, και τον ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο 
πληρότητας των στοιχείων προκειμένου να παραχθούν 
οι κατάλογοι κτιρίων και κατοικιών του Τομέα τους. 
Στο πλαίσιο της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών, οι 
Τομεάρχες είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό και την 
υποβοήθηση του έργου των Απογραφέων του Τομέα αρ-
μοδιότητάς τους, μεριμνώντας για την έγκαιρη και ομαλή 
ολοκλήρωση των εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-
Κατοικιών. Ειδικότερα, οι Τομεάρχες είναι υπεύθυνοι για 
την παραλαβή από την ΕΛΣΤΑΤ του απογραφικού υλικού 
της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και τη διανομή 
του στους Απογραφείς αρμοδιότητάς τους, την εγκα-
τάσταση των Απογραφέων στα Απογραφικά Τμήματα 
της περιοχής ευθύνης τους και την παρακολούθηση της 

πορείας συλλογής και καταχώρισης των στοιχείων της 
Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της περιόδου συλλογής των στοιχείων, είτε μέσω 
αυτοαπογραφής είτε μέσω παραδοσιακής απογραφής 
με συνέντευξη, τον έλεγχο της πλήρους και ορθής συ-
μπλήρωσης των ερωτηματολογίων, τη συνδρομή τους, 
όπου υπάρχει πρόβλημα με τους απογραφόμενους, και 
τη διασφάλιση της έγκαιρης συμπλήρωσης όλων των 
ερωτηματολογίων. Μετά την ολοκλήρωση της Απογρα-
φής Πληθυσμού-Κατοικιών προβαίνουν σε ελέγχους 
για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και καταχώριση 
των ερωτηματολογίων των Απογραφέων ευθύνης τους 
και παραδίδουν στον αρμόδιο Επόπτη τα έντυπα ερω-
τηματολόγια και το ενημερωμένο χαρτογραφικό υλικό 
του Τομέα τους. Οι Τομεάρχες εκτελούν τα καθήκοντά 
τους σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις 
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και τις σχετικές εγκυκλίους 
για τις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 
2021. Κάθε Τομεάρχης αναλαμβάνει τη διενέργεια της 
Απογραφής Κτιρίων σε έναν ή περισσότερους Απογρα-
φικούς Τομείς στους οποίους το σύνολο των κατοικιών 
είναι, κατά μέσο όρο, περίπου 600.

(β) Χρονικό διάστημα απασχόλησης: έως πέντε (5) 
μήνες.

(γ) Ανώτερος αριθμός: θα απασχοληθούν έως δεκα-
επτά χιλιάδες πεντακόσιοι (17.500) Τομεάρχες, σε Τα-
κτικούς και Ειδικούς Απογραφικούς Τομείς. Εξ αυτών, 
περίπου πέντε χιλιάδες θα είναι εφεδρικοί προκειμένου 
να αντικαταστήσουν Τομεάρχες που τυχόν παραιτηθούν 
κατά τη διάρκεια των απογραφικών εργασιών.

(δ) Τρόπος αποζημίωσης: κατά μήνα. Στην αποζημίω-
ση συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπου προκύψει.

(ε) Ύψος αποζημίωσης:
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(γ) Ανώτερος αριθμός: θα απασχοληθούν έως χίλιοι τριακόσιοι τριάντα (1.330).
(δ) Τρόπος αποζημίωσης: εφάπαξ αμοιβή. Στην αποζημίωση συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπου προκύψει.
(δ) Ύψος αποζημίωσης:

Αριθμός 
Συνοδών-

Διερμηνέων

Εφάπαξ 
Αποζημίωση (€)

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

80 100 8.000,00

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

1.250 300 375.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 383.000,00

Η συνολική δαπάνη για την αποζημίωση των ανωτέρω οργάνων, ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες 
πέντε χιλιάδες ευρώ (20.905.000,00 €) και αναλύεται ως εξής:

Όργανα Απογραφών Δαπάνη
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ 20.522.000,00
ΣΥΝΟΔΟΙ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 383.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.905.000,00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Μαΐου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023560306210004*
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