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Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
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ΕΚΤ και του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑ−
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Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ−
γα του ΕΛΛΑΔΑ − ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα− Βουλγαρία. .....................
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων ΑΝΥΕΘΑ στον Α/ΓΕΑ. ...........
Προγράμματα επανεκπαίδευσης απασχολούμενων
σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. ......
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανο−
μή των δαπανών διενέργειας των ερευνών Ισοτι−
μιών Αγοραστικών Δυνάμεων, έτους 2014 καθώς
και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 179/0056
(1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξεις/Υποέργα του
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ/ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006

«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄
40/226/27−10−2011).
5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15
Ν. 3614/2007)».
6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27.4.2011 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινή−
σεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
συμμετάσχουν σε άσκηση επιστράτευσης −εκπαίδευσης
εφέδρων σε πραγματική βάση στην Πολεμική Αεροπο−
ρία για το έτος 2014.
2. Οι λοιπές απαραίτητες οδηγίες για την πρόσκληση,
την κατάταξη και απόλυση των εφέδρων, τις ειδικότητες
αυτών, το στρατωνισμό και την εκπαίδευση τους καθώς
και τη συμμετοχή τους στην άσκηση, θα καθορισθούν
με διαταγή του ΓΕΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014
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8. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας
των εργαζομένων (Πρακτικό 2/18−2−2014).
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβά−
ρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 − Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προ−
γραμμάτων επανεκπαίδευσης του προσωπικού των Επι−
χειρήσεων Αφαίρεσης − Κατεδάφισης Αμιάντου (ΕΑΚ),
που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν έργα συντήρησης,
αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 2 − Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων

F

1. Η επανεκπαίδευση του προσωπικού των ΕΑΚ, που
αναλαμβάνουν να εκτελέσουν έργα συντήρησης, αφαί−
ρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών αφορά το
εργατοτεχνικό προσωπικό και το επιστημονικό προ−
σωπικό τόσο των ΕΑΚ Α΄ κατηγορίας όσο και των ΕΑΚ
Β΄ κατηγορίας.
2. Η επανεκπαίδευση περιλαμβάνει την θεωρητική
ενότητα και την πρακτική άσκηση.
3. Η ελάχιστη διάρκεια των προγραμμάτων επανεκ−
παίδευσης καθορίζεται σε επτά (7) ώρες /ημέρα, πέντε
(5) ώρες στη θεωρητική ενότητα και δύο (2) ώρες στην
πρακτική άσκηση.
4. Όταν οι εκπαιδευόμενοι ή/και οι εκπαιδευτές είναι
αλλοδαποί η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σε γλώσ−
σα κατανοητή από όλους τους εκπαιδευόμενους ή να
υπάρχει δυνατότητα μετάφρασης των εκπαιδευτών στη
γλώσσα των εκπαιδευομένων.
5. Το περιεχόμενο της επανεκπαίδευσης ορίζεται κατά
περίπτωση σε συνάρτηση με τις επί μέρους ενότητες
της αρχικής εκπαίδευσης (Κ.Υ.Α. 15616/398/2010) για το
εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό των κατη−
γοριών Α΄ και Β΄.
Συγκεκριμένα το περιεχόμενο αυτό θα αφορά ιδίως:
5.1. Στοιχεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία
των εργαζομένων από την έκθεση σε ίνες αμιάντου.
5.2. Τη σχετική νομοθεσία που έχει εκδοθεί μετά το 2010.
5.3. Καλές πρακτικές όσον αφορά την εγκατάσταση
εργοταξίου.
5.4. Καλές πρακτικές για την έγχυση των αμιαντούχων
υλικών.
5.5. Την επίδειξη σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού
εργασίας και τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ).
5.6. Τις ενέργειες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5.7. Την επίβλεψη εργασιών και την τήρηση αρχείων.
5.8. Τις ενέργειες για ειδικές περιπτώσεις διαχείρισης
αμιάντου και την απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών και
αποβλήτων.

Αριθμ. 9698/456
(5)
Προγράμματα επανεκπαίδευσης απασχολούμενων σε
εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄137/1985).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄) όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Την 22365/97/5−7−2013 Κοινή Απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου»
4. Το άρθρο 73 παρ. 3β του Κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84/2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 212/2006
«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμία−
ντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την
οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄ 212/2006).
6. Τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης
4229/395/15−2−2013 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουρ−
γίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την
εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρε−
σης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία,
καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης
και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν
αμίαντο.» (ΦΕΚ Β΄ 318/15−02−2013).
7. Τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης
15616/398/2010 «Διαδικασία έγκρισης των προγραμμά−
των εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες
με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση,
λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς
που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα
ύλη, προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομέ−
νων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια».

Άρθρο 3 − Λοιπά θέματα
Όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν τους φορείς εκτέ−
λεσης προγραμμάτων, τους χώρους εκτέλεσης των
προγραμμάτων, τα προσόντα εκπαιδευτών κ.λπ. ισχύ−
ουν όπως αναφέρονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση
15616/398/2010 (ΦΕΚ 1340/Β/2010)
Άρθρο 4− Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Aριθμ. 3766/Γ7−155
(6)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανο−
μή των δαπανών διενέργειας των ερευνών Ισοτιμι−
ών Αγοραστικών Δυνάμεων, έτους 2014 καθώς και
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και
καθορισμός αμοιβής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του
Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σή−
ματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1
του άρθρου 7 της από 18−11−2012 πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α),
β. του Π.Δ 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8−9−2000) «Οργανισμός
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
δ. του Ν.2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8 (ΦΕΚ 35/
Α΄/18−2−1999) με θέμα : «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με
την προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13
του άρθρου 45 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),
ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α 194),
στ. της ΓΠ − 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, με αριθμό 1445/2007 της 11ης Δε−
κεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την
παροχή βασικών πληροφοριών, σχετικά με τις ισοτιμίες
αγοραστικής δύναμης και για τον υπολογισμό και τη
διάχυσή τους.
3. Τη Συμφωνία (Agreement) χρηματοδότησης, με αριθ.
20602.2012.001−2012.258, ύψους εκατόν εξήντα τριών χι−
λιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών Ευρώ (163.453,00),
η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του
Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(EUROSTAT) και αφορά στη διενέργεια των ερευνών Ισο−
τιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων για τα έτη 2013 και 2014.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδων εννια−
κοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και δύο λεπτών (9.997,02)
− συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ − για το οικονομικό
έτος 2014, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0419 και 0429) και θα
καλυφθούν εξ ολοκλήρου από κοινοτική χρηματοδότηση.
5. Την αριθ. απόφαση 2482/Α2−1373/25.02.2014 με Α/Α 265
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δα−
πάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 και την αριθ.
απόφαση 2481/Α2−1372/25.02.2014 με Α/Α 266 έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού
της ΕΛΣΤΑΤ του οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:
1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια
των ερευνών τιμών καταναλωτή στα πλαίσια των Ισοτι−
μιών Αγοραστικών Δυνάμεων (PPPs), κατά το έτος 2014.
β. Αναθέτουμε στη Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρό−
νιων Δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ την υποχρέωση διενέργειας
των εν λόγω ερευνών Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων,
έτους 2014.
2. Σκοπός των ερευνών τιμών καταναλωτή για τις Ισο−
τιμίες Αγοραστικών Δυνάμεων, οι οποίες διενεργούνται
για τις ανάγκες της Ε.Ε. (Eurostat), βάσει του Κανονισμού
(ΕΚ), είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων
τιμών, ώστε να υπολογισθούν από τη Eurostat οι ισοτιμίες
αγοραστικής δύναμης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.
Στις έρευνες τιμών ειδών καταναλωτή, για το έτος
2014, οι οποίες διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, περι−
λαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες :
• Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία διενέργει−
ας των ερευνών τιμών ειδών καταναλωτή.
• Διενέργεια των ανωτέρω ερευνών (συλλογή στοι−
χείων τιμών, με τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτη−
ματολογίων, έλεγχος συλλεγόμενων στοιχείων).
• Μηχανογραφική επεξεργασία και πινακοποίηση δε−
δομένων, υπολογισμός μέσων τιμών και επαλήθευση
αυτών.
• Υποβολή των στοιχείων στη Eurostat, επαλήθευση −
επικύρωση αυτών, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες
της Eurostat.
• Υποβολή των σχετικών εκθέσεων στη Eurostat, ως
προς τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών.
• Επικύρωση και έγκριση των αποτελεσμάτων των
ερευνών αυτών.
• Συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΛΣΤΑΤ σε συσκέψεις
της Eurostat στο πλαίσιο των PPPs.
3. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση ή το κα−
τάστημα.
4. Για τη διενέργεια των αναφερόμενων στατιστικών
ερευνών θα χρησιμοποιηθούν στατιστικά όργανα, ως
ακολούθως:
Ι. Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔΑΧ,
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.
ΙΙ. Ιδιώτες συνεργάτες μέχρι τριάντα δύο (32), οι οποίοι,
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, θα απασχοληθούν με
τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων τιμών των
ερευνών ειδών καταναλωτή.
Με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ θα γίνει ο
ορισμός των ανωτέρω στατιστικών οργάνων.

