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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΤΣΑΡΑ Χρήστο για την ανάληψη του κόστους εργασιών καθέλκυσης του σκάφους ΠΛΣ-331του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς έξι χιλιάδων λίτρων
(6.000 It) αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των
επιχειρησιακών μέσων του Λιμεναρχείου Σπετσών, από τον ΧΑΡΑΜΗ Ιωάννη.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.», τεσσάρων (04) ελαστικών
μάρκας CONDINENTAL για τις ανάγκες του ΑΛΣ
3621 του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την Dominique
Bianca Louise Mourgue D’ Algue-Ormond μέσω
της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανάληψη του κόστους αγοράς
υφαλοχρωμάτων και δύο (02) τριβείων αέρος
για τον δεξαμενισμό του σκάφους ΠΛΣ 169, καθώς και την προμήθεια ενός (01) κλιματιστικού
9.000BTU και κουρτινών θυρών και παραθύρων,
προς το Λιμεναρχείο Σκιάθου/Α’ Λιμενικό Τμήμα
Σκοπέλου.

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το σωματείο
«ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ - ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», για την αγορά υλικών, προς κάλυψη
αναγκών του σκάφους ΠΛΣ 1206 του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Χίου.

7

Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της
Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, έτους αναφοράς 2019.

Αρ. Φύλλου 3776

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2252.1.3.6/56767/20
(1)
Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86).
β) Του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (A’ 90) και άλλες διατάξεις» (A’ 104).
γ) Του ν. 3863/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(A’ 112), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (A’ 145), όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (A’ 26), όπως ισχύει.
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στ) Του π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (A’ 121).
ζ) Του άρθρου 90 του « Κώδικα της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
η) Την υπ' αρ. 2252.1.3/45330/2020/15.07.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 75) όπως έχει κυρωθεί με τον
ν 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφάλιση της θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για
την περίοδο 21.07.2020 - 7.08.2020» (Β΄ 2878).
2. Το γεγονός ότι, εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού
Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86).
3. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της
σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα
όσο και μεταξύ τους, ιδίως λόγω των περιορισμών που
εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία
που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.53080/28.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3611).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αρ. 2812.7/56626/2020/03-09-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων
για τη διασφάλιση της ελάχιστης
θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
των νησιωτικών περιοχών
Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86), ορίζεται έως την 30.09.2020.

Τεύχος B’ 3776/08.09.2020

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΤΣΑΡΑ Χρήστο, για την ανάληψη του κόστους εργασιών καθέλκυσης του σκάφους ΠΛΣ-331του Λιμεναρχείου Στυλίδας.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/56466/2020//03.09.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπ’ αρ.
Εισερχ. Λ/Χ Στυλίδας: 3653/23-06-2020 επιστολή δωρεάς
του ΤΣΑΡΑ Χρήστου, για την ανάληψη του κόστους εργασιών καθέλκυσης του σκάφους ΠΛΣ-331 του Λιμεναρχείου Στυλίδας, μέχρι του ποσού των είκοσι ευρώ (#20#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς έξι χιλιάδων λίτρων
(6.000 It) αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των
επιχειρησιακών μέσων του Λιμεναρχείου Σπετσών, από τον ΧΑΡΑΜΗ Ιωάννη.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/56467/2020/03.09.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από
25-07-2020 επιστολή δωρεάς του ΧΑΡΑΜΗ Ιωάννη, έξι
χιλιάδων λίτρων (6.000 It) αμόλυβδης βενζίνης για τις
ανάγκες των επιχειρησιακών μέσων του Λιμεναρχείου Σπετσών, εκτιμώμενης αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ
(#10.000#€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.», τεσσάρων (04) ελαστικών
μάρκας CONDINENTAL για τις ανάγκες του ΑΛΣ
3621 του Λιμεναρχείου Στυλίδας.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/55570/2020/31.08.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπ’ αρ.
εισερχ. Λ/Χ Στυλίδας 4404/21-07-2020 επιστολή δωρεάς
της εταιρείας «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.», τεσσάρων (04) ελαστικών,
μάρκας CONDINENTAL για τις ανάγκες του ΑΛΣ 3621 του
Λιμεναρχείου Στυλίδας, συνολικής αξίας πεντακοσίων
ευρώ (#500#€).
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του σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ - ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», για την αγορά υλικών προς κάλυψη
αναγκών του σκάφους ΠΛΣ 1206 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, συνολικής αξίας πεντακοσίων εβδομήντα
ευρώ (#570#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την Dominique
Bianca Louise Mourgue D' Algue-Ormond, μέσω
της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μαρίας ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανάληψη του κόστους αγοράς
υφαλοχρωμάτων και δύο (02) τριβείων αέρος
για τον δεξαμενισμό του σκάφους ΠΛΣ 169, καθώς και την προμήθεια ενός (01) κλιματιστικού
9.000BTU και κουρτινών θυρών και παραθύρων,
προς το Λιμεναρχείο Σκιάθου/Α' Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/55575/2020/31.08.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από
22-07-2020 επιστολή δωρεάς της Dominique Bianca
Louise Mourgue D' Algue-Ormond, για την ανάληψη
κόστους αγοράς υφαλοχρωμάτων και δύο (02) τριβείων
αέρος για τον δεξαμενισμό του σκάφους ΠΛΣ 169, καθώς
και την προμήθεια ενός (01) κλιματιστικού 9.000BTU και
κουρτινών θυρών και παραθύρων, προς το Λιμεναρχείο
Σκιάθου/Α' Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου, συνολικής αξίας
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (#1.500#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το σωματείο
«ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΧΙΟΥ - ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», για την αγορά υλικών, προς κάλυψη
αναγκών του σκάφους ΠΛΣ 1206 του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Χίου.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/65555/2020/31.08.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτό το υπ’
αρ. 38/14-05-2020 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμ. 6183/Β3-152
(7)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας
της Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, έτους
αναφοράς 2019.
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
(ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1
του άρθρου 14.
β. Του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 1114).
γ. Της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β’ 2390).
δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
2. Τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α’ 94).
3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (Α’ 145).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24-2-2016
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 95).
5. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης
των Επιχειρήσεων (L 97), 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
στις 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.
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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 2020, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το
έτος 2019.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης
Επιχειρήσεων της Δ/νσης Στατιστικών Επιχειρήσεων της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
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 Μαΐου 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 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. Ερευνώμενη μονάδα 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
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της Επιτροπής και του Κανονισμού 446/2014 της Επιτροπής που τους τροποποιεί.
Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενεργηθεί
η έρευνα, είναι το έτος 2020 και οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι τέλη Ιουνίου 2021.
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, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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