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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ »Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού
Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP)
στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς
την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης
στη Χ.Θ. 222+950 στο Δήμο Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

2

Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας,
της Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, έτους
αναφοράς 2017.

3

Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας,
της Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, έτους
αναφοράς 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177647
(1)
Τροποποίηση της οικ. 170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ »Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης
(TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»,
ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στη Χ.Θ. 222+950 στο Δήμο Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22-04-2005).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α΄/30-10-2017).
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...»
(ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015).

Αρ. Φύλλου 3894

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/
05-11-2016).
5. Τα άρθρα 165 έως και 177 του ν. 4001/2011 (Α' 179)
«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και
ειδικότερα το άρθρο 176 αυτού.
6. Τον ν. 4145/2013 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με
τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline
Project μετά του Παραρτήματος αυτής» (ΦΕΚ 89/Α΄/
18-04-2013).
7. Τον ν. 4217/2013 «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» (ΦΕΚ 267/Α΄/10-12-2013).
8. Το άρθρο 45 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό
Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/
Α΄/01-08-2014).
9. Την παρ. 7.1 του άρθρου 7 της Δ3/Α/οικ.4303/
22-02-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός
’’Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη
Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar’’» (ΦΕΚ 603/Β΄΄/
05-03-2012), όπως ισχύει.
10. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 «Για την Προστασία Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/16-10-1986), όπως
ισχύουν δυνάμει του άρθρου 31 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α΄/
21-09-2011).
11. Την οικ. 174848/12-09-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Κατασκευή και Λειτουργία του έργου ’’Διαδριατικός Αγωγός
Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) και Συνοδευτικές
Εγκαταστάσεις - Ελληνικό Τμήμα’’», δεκαετούς ισχύος,
όπως τροποποιήθηκε με τις οικ. 153482/17-11-2015 οικ.
30727/16-06-2016 όμοιές της.
12. Την οικ. 170374/13-01-2016 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού
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Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»
(ΦΕΚ 879/Β΄/01-04-2016), όπως τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με τις οικ. 180517/06-07-2016 (ΦΕΚ 2420/
Β΄/05-08-2016) και οικ. 179349/24-07-2018 ( ΦΕΚ 3187/
Β΄/12-09-2017), αντίστοιχα, όμοιες της.
13. Την LT-TAPGR-GRG-01016/20-04-2018 (ΑΠ ΥΠΕΝ:
174025/25-04-2018) αίτηση της εταιρείας TAP AG, με
την οποία ζητήθηκε η τροποποίηση της απόφασης του
Υπουργού ΠΕΝ της παρ. 12 της παρούσας.
14. Την από Απρίλιο 2018 Αναγνωριστική Έρευνα - Μελέτη της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 7.1 του άρθρου
7 του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 9 της παρούσας.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την οικ. 170374/13-01-2016 απόφαση μας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής
Πίεσης (TAP) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», όπως
τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με τις οικ. 180517/06-

Τεύχος Β’ 3894/07.09.2018

07-2016 (ΦΕΚ 2420/Β΄/05-08-2016) και οικ. 179349/2407-2018 ( ΦΕΚ 3187/Β΄/12-09-2017), αντίστοιχα, όμοιες
της, ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης στη Χ.Θ. 222+950 στο Δήμο Προσοτσάνης
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τα
υπό κλίμακα 1:1.000 Κτηματολογικά Διαγράμματα του
Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Καραμόσχου, τα
οποία με τον αντίστοιχο Κτηματολογικό Πίνακα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:
GPL00-MAK-660-X-DFR-0283-01_02
GPL00-MAK-660-X-DFR-0284-01_02

12/04/2018
12/04/2018

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 170374/13-01-2016 απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή
του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή
Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 879/Β΄/01-04-2016), όπως τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με τις οικ. 180517/06-07-2016
(ΦΕΚ 2420/Β΄/05-08-2016) και οικ. 179349/24-07-2018
(ΦΕΚ 3187/Β΄/12-09-2017), αντίστοιχα, όμοιές της.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 3894/07.09.2018

Τεύχος Β’ 3894/07.09.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 6603/Γ4-635
(2)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας,
της Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, έτους
αναφοράς 2017.
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 (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, ειδικότερα της περ.
ζ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 14,
β. του Π.Δ. 26/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανισμός της Γ. Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. της ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/B΄/28.8.2012),
δ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
2. το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) με έναρξη
ισχύος από 1.1.2016, με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
3. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (145 Α΄).
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ0001538ΕΞ2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ
95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).
5. Τον κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης
των Επιχειρήσεων (L 97/9-4-2008), παράρτημα V.
6. Τον κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή των
στοιχείων που διαβιβάζονται.
7. Τον κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά
τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
8. Τον κανονισμό 446/2014 της Επιτροπής που τροποποιεί τους παραπάνω Κανονισμούς και αφορά στις
σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτισθούν και τα
κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ, αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της
Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια
του έτους 2018 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το
έτος 2017.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου της
Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίη-
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σης του κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και του κανονισμού 446/2014
της Επιτροπής της 2ας Μαίου 2014, και αποσκοπεί στη
συλλογή και κατάρτιση εναρμονισμένων στατιστικών
στοιχείων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τομέα Κ της NACE αναθ.2 τάξεις 6511, 6512 και 6520 (στοιχεία ενεργητικού, στοιχεία παθητικού, καταστάσεις εκμετάλλευσης ανά κλάδο
ασφάλισης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως, στοιχεία απασχόλησης), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του
εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι
στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών.
3. Η έρευνα είναι απογραφική και καλύπτει το σύνολο
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ελληνικών ή ξένων που
δραστηριοποιούνται αυτόνομα στην Ελλάδα. Μονάδα
της έρευνας είναι η ασφαλιστική επιχείρηση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν στη
Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων εφαρμοστικών κανονισμών 250/2009 και 251/2009
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, καθώς και του κανονισμού 446/2014 της Επιτροπής της
2ας Μαΐου 2014.
Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενεργηθεί
η έρευνα, είναι το έτος 2018 και οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι τέλη Ιουνίου 2019.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
- Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας (διαμόρφωση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική αποστολή
του ερωτηματολογίου στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις).
- Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
- Ενημέρωση μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
- Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμματος.
- Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων.
- Παραγωγή τελικών πινάκων, εφαρμογή σχημάτων
εμπιστευτικότητας στα αποτελέσματα και αποστολή
στοιχείων στη Eurostat.
- Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report).
- Αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
- Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
- Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.,
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προέδρου Ασκούσα Καθήκοντα
Προϊσταμένης Γεν. Διευθ. Στατιστικών Ερευνών
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
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Αριθμ. 6604 /Γ4 - 636
(3)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας,
της Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, έτους
αναφοράς 2017.
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 (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, ειδικότερα της περ.
ζ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 14,
β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανισμός της Γ. Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. της ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/B΄/28.8.2012),
δ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
2. το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) με έναρξη
ισχύος από 1.1.2016, με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
3. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (145 Α΄).
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ0001538ΕΞ2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ
95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).
5. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης
των Επιχειρήσεων (L 97/9-4-2008), παράρτημα VII.
6. Τον κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή των
στοιχείων που διαβιβάζονται.
7. Τον κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά
τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
8. Τον κανονισμό 446/2014 της Επιτροπής που τροποποιεί τους παραπάνω Κανονισμούς και αφορά στις
σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτισθούν και τα
κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ, αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια
της Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, κατά τη διάρκεια
του έτους 2018 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το
έτος 2017.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου της
Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
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2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και του κανονισμού 446/2014
της Επιτροπής της 2ας Μάιου 2014, και αποσκοπεί στη
συλλογή και κατάρτιση εναρμονισμένων στατιστικών
στοιχείων στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται:
στην τάξη 6530: Συνταξιοδοτικά ταμεία, του τομέα
Κ της NACE αναθ.2, για τα αυτόνομα συνταξιοδοτικά
ταμεία (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης,
στοιχεία πλήθους δικαιούχων), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του
εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι
στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών.
3. Η έρευνα είναι απογραφική και καλύπτει το σύνολο
των συνταξιοδοτικών ταμείων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Μονάδα της έρευνας είναι το συνταξιοδοτικό ταμείο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν στη
Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων
εφαρμοστικών κανονισμών 250/2009 και 251/2009 του
ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 και του
κανονισμού 446/2014 της Επιτροπής που τους τροποποιεί.
Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενεργηθεί
η έρευνα, είναι το έτος 2018 και οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι τέλη Ιουνίου 2019.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
- Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας (διαμόρφωση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική αποστολή
του ερωτηματολογίου στα συνταξιοδοτικά ταμεία).
- Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
- Ενημέρωση μητρώου Συνταξιοδοτικών ταμείων.
- Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμματος.
- Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων.
- Παραγωγή τελικών πινάκων, εφαρμογή σχημάτων
εμπιστευτικότητας στα αποτελέσματα και αποστολή
στοιχείων στη Eurostat.
- Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report).
- Αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
- Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.,
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προέδρου Ασκούσα Καθήκοντα
Προϊσταμένης Γεν. Διευθ. Στατιστικών Ερευνών
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02038940709180012*

