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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2812
(1)
Τροποποίηση του Προγράμματος των κληρώσεων
της 222ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου Α.ΧΛ.΄/1887 «Περί Λαχείων»
(ΦΕΚ 2/4.1.1888).
2. Tις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 339/1936 «Περί
Κρατικών Λαχείων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 Α.Ν. 2038/1939 «Περί
τροποποιήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων».
4. Tις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.Δ. 284/1988 «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 1419/26.4.1937 απόφαση της Διοικού−
σας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων «Περί Ιδρύσεως Εθνι−
κού Λαχείου» (ΦΕΚ 80/Β΄/27.4.1937).
6. Την υπ’ αριθμ. 976/23.1.2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 103/Β΄/2013) «Καθορισμός του Προγράμματος των
κληρώσεων της 222ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου».
7. Τη γνώμη της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λα−
χείων, όπως διατυπώθηκε στις συνεδριάσεις της 26ης
Φεβρουαρίου και της 12ης Μαρτίου 2013.
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.11.2012 (ΦΕΚ 2574
Β΄/24.9.2012) απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
9. Την υπ’ αριθμ. 1/16.1.2013 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/17.1.2013) πρά−
ξη Υπουργικού Συμβουλίου περί «Επιλογής και διορισμού
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
10. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ/28.1.2013 (ΦΕΚ 130
Β΄/28.1.2013) απόφαση των Υπουργού Οικονομικών και
Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
11. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 1η παρ. του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
976/23.1.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 103/Β΄/2013)
«Καθορισμός του Προγράμματος των κληρώσεων της
222ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου». Μετά την τροποποί−
ηση η παρ. 1 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Η διακοσιοστή εικοστή δεύτερη (222η) έκδοση του
Εθνικού Λαχείου περιλαμβάνει 184.000 ακέραια γραμμά−
τια, από τα οποία παρέμειναν αδιάθετες στην Α΄ Κλήρω−
ση, έως τις 14.1.2013, 82.452 δεκάδες. Καταστάσεις αδι−
αθέτων γραμματίων της Έκδοσης θα προκύπτουν από
το μηχανογραφικό σύστημα της Διεύθυνσης Κρατικών
Λαχείων πριν από κάθε κλήρωση και θα υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη της Επιτροπής
Διοίκησης Κρατικών Λαχείων. Συνολικά κυκλοφόρησαν
184.000 ακέραια γραμμάτια, από τα οποία σε έξι (6)
κληρώσεις θα κερδίσουν 126.000 γραμμάτια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 19561/ΔΙΟΕ 404
(2)
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 30377/Δ106
722/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/Β΄/6.7.2012) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
2. Τα άρθρα 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 4146/2013
«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90).
4. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως ισχύει.
5. Το Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» (ΦΕΚ Α΄
251).
6. Το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232).
7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
8. Το Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποί−
ησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204).
9. Το Π.Δ. 108/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 190).
10. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄
141).
11. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών,
αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/6.7.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 30377/Δ106722/5.7.2012 (ΦΕΚ
2094/Β΄/6.7.2012) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη
Μηταράκη», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μητα−
ράκη αναθέτουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:
Α.α) Της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιω−
τικών Επενδύσεων,
β) Της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα,
γ) Της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πο−
λιτικής,
δ) Της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας − Πολιτικής Σχε−
δίασης Εκτάκτου Ανάγκης,
ε) Του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατη−
γικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
Β. Της εποπτείας των ακόλουθων φορέων:
α) Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. (INVEST IN GREECE
S.A.),
β) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.),
γ) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.),
δ) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕ.Π.Ε.),
ε) Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (Τ.Α.ΝΕ.Ο.
Α.Ε.),
στ) Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
(Ο.Π.Ε.),
ζ) Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(O.A.Ε.Π.),
η) Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.»
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722/
5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/Β΄/6.7.2012) κοινή απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 21293/621/Φ.150
(3)
Τροποποίηση της ημερομηνίας οριστικής παύσης ανα−
λογικών τηλεοπτικών εκπομπών από τα κέντρα εκ−
πομπής Ρογδιά και Μαλάξα της Κρήτης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
A) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 14, παρ. 8 του N. 3592/2007 «Συγκέντρω−
ση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 37 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Ρύθμιση
λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
3. Της υπ’ αριθμ. 21161/12.8.2008 κοινής απόφασης των
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατεί−
ας «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση
στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ
Β΄ 1680).
4. Του Π.Δ. 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141).
5. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
6. Της υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών
Κεδίκογλου» (ΦΕΚ Β΄ 2116).
7. Του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 263), όπως ισχύει.
8. Του Π.Δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112 – Διορθ. Σφαλμ.
ΦΕΚ Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 6 και 2 του
Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση
και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία
και τους Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του Π.Δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές
υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυ−
πουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 178).
12. Την υπ’ αριθμ. Υ43/2012 απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ Β΄ 2094).
B) Την ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας μετά−
βασης στην πλήρη ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή.
Γ) Το υπ’ αριθμ. Φ.251/57272/Β6 24.4.2013 αίτημα αναβο−
λής Ψηφιακής Μετάβασης στην Κρήτη, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την ημερομηνία διακοπής τηλεοπτι−
κών προγραμμάτων με αναλογική τεχνολογία από τα
επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής στις θέσεις «Ρο−
γδιά» και «Μαλάξα» του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης,
που αναφέρεται στην παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 18433/515/
Φ150/16.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1018) απόφασής μας και ορίζουμε
την 2:00 πρωινή της 26 Ιουνίου 2013 ως νέα ημερομηνία
μετάβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η εν λόγω απόφαση
μας ως έχει.
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2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. Δ3/Α/3255
(4)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το
Σταθμό Συμπιεστή Ν. Μεσημβρίας στο Δήμο Χαλκη−
δόνος του Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012).
3. Την υπ’ αριθμ. 34240/6.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ 2101/B΄/9.7.2012),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15378/19.7.2012
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β΄/19.7.2012).
4. Το άρθρο ένατο του N. 87/1975 «Περί ιδρύσεως
της “Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (ΦΕΚ 152/
Α΄/25.7.1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του
N. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α΄/15.2.1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ
με το άρθρο δέκατο τέταρτο του N. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/
Α΄/20.3.1998), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση
και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης,
μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων
η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα
της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις
του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και
λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από
κάθε κείμενη διάταξη.
5. Το άρθρο 7 του N. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α΄/27.12.2005)
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα−
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Tο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
7. Το Π.Δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του καταστατικού της»
(ΦΕΚ 31/Α΄/20.2.2007).
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8. Το άρθρο 29 του N. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
8/Α΄/28.1.2009).
9. Το Δεύτερο Μέρος του N. 3982/2011 «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/17.6.2011) και ειδικότερα
την παρ. 3 του άρθρου 39.
10. Το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/
Α΄/11.3.2005), όπως ισχύει, καθώς και τις (α) κοινή από−
φαση Φ.15/οικ.7814/614/14.4.2005 των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης «Καθορισμός παρα−
βόλων» και (β) την απόφαση Φ.15/οικ.7815/615/14.4.2005
του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιολογητικών
και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης
και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του N. 3325/2005
καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/
Β΄/22.4.2005).
11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων
17−40 του Ν. 3982/2011 “Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο−
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”»
(ΦΕΚ 584/Β΄/2.3.2012).
12. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/οικ.4303/22.2.2012 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μεταφοράς
Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16
bar”» (ΦΕΚ 603/Α΄/5.3.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/15070/12.8.2009 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης «Χορήγηση άδειας εγκατάστα−
σης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Σταθμό Συμπιεστή Φυσικού
Αερίου Ν. Μεσημβρίας στο Νομό Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ
1703/Β΄/17.8.2009), διάρκειας τριών (3) ετών.
14. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/3342/8.4.2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3/Α/15070/12.8.2009
απόφασης χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης στο
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Σταθμό Συμπιεστή Φυσικού Αερί−
ου Ν. Μεσημβρίας στο Νομό Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 558/
Β΄/30.4.2010), ισχύος έως τις 12.8.2012.
15. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/15907/5.10.1011 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3/Α/3342/8.4.2010
απόφασης χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης στο ΔΕΣ−
ΦΑ Α.Ε. για το Σταθμό Συμπιεστή Φυσικού Αερίου Ν. Με−
σημβρίας στο Νομό Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 2468/Β΄/2011).
16. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/16771/8.10.2012 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής «Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ.
Δ3/Α/15070/12.8.2009 απόφασης χορήγησης Άδειας
Εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Σταθμό Συμπιε−
στή Φυσικού Αερίου Ν. Μεσημβρίας στο Νομό Θεσσα−
λονίκης», διάρκειας τριών (3) ετών.
17. Την υπ’ αριθμ. 059069/12.2.2013 αίτηση (αριθμ. πρωτ.
ΥΠΕΚΑ 3255/20.2.2013), την οποία υπέβαλε στην Υπηρε−

σία μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας
του εν θέματι έργου.
18. Την υπ’ αριθμ. 33845/11.5.1994 κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, Γεωργί−
ας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση περι−
βαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσικού αερίου και
τους κλάδους του πλην του κλάδου Λαυρίου, από τα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της
Νήσου Ρεβυθούσας», ισχύος μέχρι τις 31.5.1999.
19. Το υπ’ αριθμ. 103876/19.6.2006 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με
το οποίο δεν απαιτείται νέα διαδικασία έγκρισης περι−
βαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση του Σταθμού
Συμπιεστή Φυσικού Αερίου Ν. Μεσημβρίας στο Νομό
Θεσσαλονίκης και ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι της
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 33845/11.5.1994 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2009.
20. Την υπ’ αριθμ. 141990/8.7.2009 κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την
οποία ανανεώνεται η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 33845/11.5.1994
κοινή υπουργική απόφαση, μέχρι τις 30.6.2019.
21. Την από 12.2.2013 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι,
η εγκατάσταση του Σταθμού Συμπιεστή Φυσικού Αερίου
Ν. Μεσημβρίας του Νομού Θεσσαλονίκης έγινε σύμφωνα
με την απόφαση της παραγράφου 13, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν
σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
22. Την από 12.2.2013 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι,
δεν απορρέουν βιομηχανικά απόβλητα από την παραγω−
γική διαδικασία του Σταθμού Συμπιεστή Φυσικού Αερίου
Ν. Μεσημβρίας του Νομού Θεσσαλονίκης.
23. Την από 11.1.2013 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώνει το
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι
έργο.
24. Την από 11.1.2013 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί ανάθεσης σε αρμόδιο
Τεχνικό της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(Ε.Σ.Μ.Φ.Α / πίεσης πάνω από 19 bar) πλην του Τερματι−
κού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νήσο
Ρεβυθούσα Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. 062/8.6.2010
απόφασης της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
25. Τις από 11.1.2013 και 17.1.2013 υπεύθυνες δηλώσεις
των αρμόδιων Τεχνικών του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί αποδοχής
της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης του
Σταθμού Συμπιεστή Φυσικού Αερίου Ν. Μεσημβρίας του
Νομού Θεσσαλονίκης.
26. Το υπ’ αριθμ. 12601/Φ.701.4/3734/4.10.2012 πιστοποι−
ητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, οκταετούς ισχύος,
της Διοίκησης Π.Υ. Θεσσαλονίκης, με το οποίο πιστοποι−
είται ότι ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έλαβε όλα τα μέσα ενεργητικής
πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία Πυροπροστασίας.
27. Το τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της TUV
Rheinland Hellas με ημερομηνία 25.1.2013, με το οποίο
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πιστοποιείται ότι ο Σταθμός Συμπιεστή Φυσικού Αερίου
Ν. Μεσημβρίας κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε σύμφω−
να με τις προδιαγραφές του έργου.
28. Την υπ’ αριθμ. 104/29.2.2009 άδεια οικοδομής της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Θεσσαλονικης.
29. Το υπ’ αριθμ. Ζ 2959328/16.4.2013 διπλότυπο είσπρα−
ξης της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, ύψους 1500,00 €.
30. Την από 5.4.2013 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
31. Την από 17.4.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα−
ταστάσεων Πετρελαιοειδών.
32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια λειτουργίας, αό−
ριστης χρονικής διάρκειας, για το Σταθμό Συμπιεστή
Φυσικού Αερίου Ν. Μεσημβρίας στο Δήμο Χαλκηδόνας
του Νομού Θεσσαλονίκης, με τους παρακάτω όρους
και περιορισμούς:
1. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη
μελέτη πυρασφάλειας.
2. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγραφο
στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
3. Να τηρούνται οι όροι της απόφασης που μνημο−
νεύονται στο στοιχείο 18 του προοιμίου της παρούσας.
Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανα−
νεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται
αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαι−
οειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
4. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρησή τους να γίνεται
σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που μνημονεύεται
στο στοιχείο 12 του προοιμίου της παρούσας.
5. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ−
στασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και
του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγεί−
ας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί
από την λειτουργία της εγκατάστασης.
6. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των Β.Δ. 16/17.3.1950 και Β.Δ. 24−11/17.12.1953 υπεύθυνη
επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης της εγκα−
τάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο, που να
έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.
7. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης
οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές
διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
8. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Αριθμ. Φ1/Α/221/60672/ΙΒ
(5)
Τρόπος εκκαθάρισης του καταργηθέντος Οργανισμού
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
118/Α΄/24.5.2011), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 5 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ
268/Α΄/31.12.2011) και κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.2.2012) και σε συνδυασμό με
το άρθρο 43 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30.1.2013).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο .... και λοιπές διατάξεις».
3. Το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
Α΄/1995) για το Δημόσιο Λογιστικό, και το άρθρο 20,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α΄/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
4. Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167/Α΄/1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 749/1970 «περί διδακτικών βι−
βλίων».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2012 (ΦΕΚ 47/Α΄/2012).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κ.λπ.».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21.6.2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
10. Την ανάγκη διαχείρισης και τακτοποίησης εκκρε−
μοτήτων του Ο.Ε.Δ.Β.
11. Την υπ’ αριθμ. 2/36963/29.4.2013 απόφαση του Γ.Λ.Κ.
για μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων του Ο.Ε.Δ.Β.
στον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2013, αποφασίζουμε:
Η εξόφληση των πάσης φύσεως οικονομικών εκκρε−
μοτήτων του καταργηθέντος Οργανισμού Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) προς τρίτους (προμηθευ−
τές, Δημόσιους Οργανισμούς, κ.λπ.) διενεργείται σε βά−
ρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΦ 19−110
και σε αντίστοιχους ΚΑΕ).
Δαπάνες του καταργηθέντος οργανισμού που είχαν
πραγματοποιηθεί μέχρι 31.3.2012 δύναται να πληρωθούν
χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπονταν
από το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες και μεταφέρονται στους αντίστοιχους
ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 του Ε.Φ.19−110.
Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων του καταργηθέντος
Ο.Ε.Δ.Β. πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύ−
θυνση Οικονομικών Υποθέσεων).
Δαπάνες άνω των 100.000 € εγκρίνονται σωρευτικά
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού.
Τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο του καταργηθέντος Ο.Ε.Δ.Β. κατά την εκ−
καθάριση των συμβάσεων του οργανισμού με τρίτους,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ισχύουν και θα πιστώνονται στο ΚΑΕ εσόδου 3739 «Λοι−
πά πρόστιμα και χρηματικές ποινές από δικαστήρια και
δημόσιες γενικά αρχές» του κρατικού προϋπολογισμού.
Η είσπραξη απαιτήσεων του Οργανισμού από Τρίτους
(προμηθευτές, Δημόσιο, Δημόσιους Οργανισμούς, κ.λπ.)
αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
Πιστώσεις για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στις
οποίες διάδικος είναι ο καταργηθής Οργανισμός, βαρύ−
νουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΕΦ 19−210,
ΕΦ 19−220 και τους αντίστοιχους ΚΑΕ.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που είχαν
προσκομισθεί στον Ο.Ε.Δ.Β. και δεν έχουν επιστραφεί
μετά την κατάργηση του, θα επιστρέφονται στο δικαι−
ούχο μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης και με
απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, μεταφέρεται και
διατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ο
αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός (λογισμικό, μηχα−
νοργάνωση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός συνο−
δευτικός εξοπλισμός) του καταργηθέντος Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 4256/Γ4−396
(6)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, της
Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων για το έτος 2013.
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»,
το άρθρο 10 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρη−
ματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήμα−
τα – 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 Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−
2005) με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
δ) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15.3.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρ−

θρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010) «Δημο−
σιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/31.3.2011
(ΦΕΚ 66/Α΄),
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄),
στ) της υπ’ αριθμ. ΓΠ−400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).
2. 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.
3. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή
των στοιχείων που διαβιβάζονται.
4. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά
τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχε−
τικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος
2013, αποφασίζουμε:
1.α) Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της
Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, κατά τη διάρκεια
του έτους 2013 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων
το έτος 2012.
β) Αναθέτουμε στο Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου της
Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμ−
βουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, και αποσκοπεί στη
συλλογή και εμφάνιση 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),
στους τομείς Β έως Ν και στον κλάδο 95 της NACE
αναθ. 2, για τα μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
(αριθμός επιχειρήσεων), προκειμένου να προσδιορισθεί
η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού
εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι στατι−
στικές 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 έρευνας είναι το συνταξιοδοτικό
ταμείο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν στη
Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοι−
χων εφαρμοστικών Κανονισμών 250/2009 και 251/2009
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009.
Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενερ−
γηθεί η έρευνα, είναι το έτος 2013 και οι εργασίες
επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2014.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
− Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας (διαμόρφωση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική αποστολή
του ερωτηματολογίου στα συνταξιοδοτικά ταμεία).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
− Ενημέρωση μητρώου Συνταξιοδοτικών ταμείων.
− Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ−
ματος.
− 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
ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι θα εργασθούν εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 4257/Γ4−395
(7)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, της
Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το έτος 2013.
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»,
το άρθρο 10 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρη−
ματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήμα−
τα – 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 Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005)
με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
δ) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15.3.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρ−
θρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010) «Δημο−
σιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/31.3.2011
(ΦΕΚ 66/Α΄),
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ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄),
στ) της υπ’ αριθμ. ΓΠ−400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
2. 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.
3. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή
των στοιχείων που διαβιβάζονται
4. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά
τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχε−
τικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος
2013, αποφασίζουμε:
1.α) Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της
Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια
του έτους 2013 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων
το έτος 2012.
β) Αναθέτουμε στο Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου της
Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποί−
ησης του Κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμβου−
λίου της 11ης Μαρτίου 2008, και αποσκοπεί στη συλλογή
και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων
στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις βασι−
κές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστη−
ριοποιούνται στο κλάδο του τομέα Κ της NACE αναθ.
2 − κλάδοι 6511, 6512 και 6520 (στοιχεία ενεργητικού,
στοιχεία παθητικού, καταστάσεις εκμετάλλευσης ανά
κλάδο ασφάλισης, κατάσταση λογαριασμού αποτελε−
σμάτων χρήσεως, στοιχεία απασχόλησης), προκειμένου
να προσδιορισθεί η συνεισφορά του τομέα στη δια−
μόρφωση 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
έρευνας είναι η ασφαλιστική επιχείρηση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν στη
Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοι−
χων εφαρμοστικών Κανονισμών 250/2009 και 251/2009
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009.
Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενερ−
γηθεί η έρευνα, είναι το έτος 2013 και οι εργασίες
επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2014.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
− Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας (διαμόρφωση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική αποστολή
του ερωτηματολογίου στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις).
− Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
− Ενημέρωση μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
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− Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ−
ματος.
− 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
ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι θα εργασθούν εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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