
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση χρόνου - Τροποποίηση - Απόσχιση κλά-
δου του εγκεκριμένου πολυετούς επιχειρηματικού 
σχεδίου της εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON 
HELLAS AEBE» στα πλαίσια του ν. 3299/2004 (άρ-
θρο 3, παρ. 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), 
όπως ισχύει.

2 Εισαγωγικές Εξετάσεις «Ταλέντων» σχολικού 
έτους 2018-2019.

3 Tροποποίηση της 9908/Β2-1069/28.9.2010 από-
φασης με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού 
Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία με την  αριθμ. 7303/Β2-577/25.9.2017 
απόφαση.

4 Τροποποίηση της 9909/Β2-1070/28.9.2010 από-
φασης με θέμα «Ορισμός Εθνικών Αρχών», όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7304/B2-
576/25.9.2017 απόφαση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 99884 - 25/09/2018 (1)
Παράταση χρόνου- Τροποποίηση - Απόσχιση κλά-

δου του εγκεκριμένου πολυετούς επιχειρηματι-

κού σχεδίου της εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON 

HELLAS AEBE» στα πλαίσια του ν. 3299/2004 (άρ-

θρο 3, παρ. 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), 

όπως ισχύει.

    Με την 73087/5-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η πα-
ράταση χρόνου- τροποποίηση - απόσχιση κλάδου του 
εγκεκριμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου της 
εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE», η οποία 
έχει υπαχθεί με την αριθμ. 23872/ΔΒΕ 2666/29-12-2006 
(ΦΕΚ 463/Β΄/4-4-2007) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει 
στις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περίπτωση ε, υποπε-
ρίπτωση xi του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

- Εγκρίνουμε την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης 
της επένδυσης μέχρι 30/06/2018, ημερομηνία η οποία 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 
του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α΄/22-6-2016) και του άρ-
θρου 20 του ν. 4479/2017 ( ΦΕΚ 94/Α΄/29-6-2017).

- Εγκρίνουμε την τροποποίηση της 23872/ΔΒΕ 2666/29-
12-2006( ΦΕΚ 463/Β΄/4-4-2007) απόφασης υπαγωγής, 
όπως ισχύει, της επένδυσης της εταιρείας «JOHNSON & 
JOHNSON HELLAS AEBE» ως προς το φυσικό και οικο-
νομικό αντικείμενο χωρίς μετατροπή του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 18.024.043,25 €, σύμφωνα με το άρθρο 
85 παρ. 2 και παρ. 13 περ. β του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/
Α΄/22-6-2016), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 
του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α΄/29-6-2017).

- Εγκρίνουμε την απόσχιση του καταναλωτικού κλά-
δου της εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE», 
καθώς με την εν λόγω απόσχιση δεν επηρεάζονται η 
υλοποίηση και η λειτουργία του επιδοτούμενου παρα-
γωγικού εξοπλισμού της επένδυσης που έχει υπαχθεί 
με την αριθμ. 23872/ΔΒΕ2666/ν.3299/04/29-12-2006 
απόφαση υπαγωγής, όπως ισχύει και τροποποιείται με 
την ανωτέρω εισήγηση, η οποία επένδυση συνεχίζει να 
λειτουργεί στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο κάτω από 
τον ίδιο φορέα με το ίδιο ΑΦΜ. 

- Εγκρίνουμε την επιβολή προστίμου 0,5% της ενί-
σχυσης που έχει εγκριθεί, ύψους 31.542,07 ευρώ 
(6.308.415.14 *0,5%), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10, παρ. 3 του ν. 3299/2004 σύμφωνα με το 
οποίο: «…Για την επιβολή ολικής ή μερικής επιστροφής 
η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% έως 30% της 
ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιμώνται οι ειδικότερες 
περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη 
κατά περίπτωση, κριτήρια όπως ο χρόνος αθέτησης 
της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συμμετοχής 
στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το μέγεθος της 
ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν, καθώς και ο ρυθμός 
αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυ-
σης κατά τους όρους της υπαγωγής», καθώς η εταιρεία 
αθέτησε την υποχρέωση της για προηγούμενη έγκριση 
της υπηρεσίας για την απόσχιση του κλάδου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 27-6-2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,  25 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/
ΤΕΘΧ/466585/10886/3490/1576  (2)
Εισαγωγικές Εξετάσεις «Ταλέντων» σχολικού 

έτους 2018-2019.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

2. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/2018, διόρθωση σφάλματος 
ΦΕΚ 158/Α΄/2018).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015).

4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 160/Α΄/2018).

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/ 23405/6-10-2015 απόφαση «Δι-
ορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/ 6-10-2015).

6. Τα άρθρα 12 παρ. 3 και 14 του ν. 1158/1981 «Περί 
οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτε-
χνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α΄/1981).

7. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Περί κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραμα-
τικής Τέχνης, (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α΄/1983) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 32, παρ. 2στ του ν. 4452/
2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-2-2017).

8. Το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/
Α΄/2018) με το οποίο τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθη-
καν ή καταργήθηκαν, οι διατάξεις του άρθρου 14, του 
ν. 1158/1981, του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 και της 
απόφασης αριθμ. 16984/3-4-1998 (ΦΕΚ 386/Β΄/1998).

9. Τα άρθρα 1 και 3 παρ. 4 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/
1999), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 1 
του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) και με το άρθρο 25 
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/2008).

10. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 16984/3.4.1998 
«Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αι-
τήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξε-
τάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και 
Χορού» (ΦΕΚ 386/Β΄/1998) όπως τροποποιήθηκε με 
τις αποφάσεις 65532/29.7.05 (ΦΕΚ 1149/Β΄/2005) 
407695/9212/2898/1385/21-8-2018 (ΦΕΚ 3638/Β΄/2018) 

και 438819/9996/3062/1485/11-9-2018 (ΦΕΚ 3976/
Β΄/2018).

11. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέ-
ρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του 
ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α΄/1981).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:

1. Τη διενέργεια των εξετάσεων, για την κατ’ εξαίρεση 
εισαγωγή στο Α΄ έτος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής 
Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών που 
δεν κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνα-
σίου παλαιού τύπου (εφόσον έχουν διακόψει οριστικά 
το σχολείο), και είναι προικισμένοι στη Δραματική Τέχνη 
(Ταλέντα), οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρετικές και ειδικές 
προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1158/1981, για 
το σχολικό έτος 2018 - 2019.

2. Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων 
θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής 
Εκπαίδευσης με ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στο 
κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό 
τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α. www.culture.gr (Για τον Πολίτη/Πλη-
ροφορίες για τον Πολίτη -Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο 
και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).

2. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι 
έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 
τις 30.6.2018.

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις ει-
σαγωγικές εξετάσεις:

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή 
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.gr 
(Για τον Πολίτη/ Πληροφορίες για τον Πολίτη -Σύγχρονος 
Πολιτισμός /Θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και 
Χορού). Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμε-
νο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα 
στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυ-
τότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραι-
τήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 
διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το 
είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που κατέχει.

β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φω-
τοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά 
τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής 
φοίτησης).

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της 
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με 
τίτλο σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις 
κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές 
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το 
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψή-
φιου- ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα 
πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την 
απόδοση του ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. 
εκτύπωση ΑΜΚΑ).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52923Τεύχος Β’ 4319/28.09.2018

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 28 Σεπτεμ-
βρίου 2018:

i.) Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, αυ-
τοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 -15:00, ή 

ii.) Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 
86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 28-9-2018 
-να φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον 
υποψήφιο),- ή

iii.) Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση teth.dthh@culture.gr . Στην περίπτωση αυτή, 
η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και 
τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκα-
ναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, 
doc, docx .

Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη 
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα 
από τον τρόπο υποβολής της).

5. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψή-
φιοι, είναι:

α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής τους).
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της 

επιλογής των υποψηφίων). 
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου 

και Λογοτεχνίας (προφορικά).
6. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστι-

κά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση 
και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμ-
φάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα 
τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλει-
στεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει 
μονάδα.

7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά 
την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, του ονομαστικού πίνακα των εισαγομένων, που 
θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.

Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύ-
μνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture.
gr (Για τον Πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και 
Χορός).

8. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν 
επιστρέφονται.

9. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των 
εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική 
τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυ-
τότητάς τους.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αθήνα,   25 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

    Αριθμ. 7583/B2-644 (3)
Tροποποίηση της 9908/Β2-1069/28.9.2010 από-

φασης με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνι-

κού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποι-

ήθηκε τελευταία με την 7303/Β2-577/25.9.2017 

απόφαση .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/

Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύ-
σταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορισμός του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» 
(ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).

2. Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α’/29.8.2018) «Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη».

3. Την αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 (ΦΕΚ 1629/Β΄/
11.10.2010) απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποι-
ήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7303/Β2-577/25.9.2017 
(ΦΕΚ 3482/B’/5.10.2017) απόφαση.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 
απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στα-
τιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
με την αριθμ. 7303/Β2-577/25.9.2017 απόφαση, και ορί-
ζουμε ως Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος 
τους ακόλουθους φορείς:

- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
-  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
-  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Υγείας
- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργείο Τουρισμού
- Τράπεζα της Ελλάδος
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-  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) - Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης (ΕΚΤ)

-  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
-  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ).
2. Στα Υπουργεία συμπεριλαμβάνονται οι εποπτευό-

μενοι φορείς τους που παράγουν εθνικές στατιστικές.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 7585/B2-643 (4)
Τροποποίηση της 9909/Β2-1070/28.9.2010 από-

φασης με θέμα «Ορισμός Εθνικών Αρχών», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7304/B2-

576/25.9.2017 απόφαση. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11, παρ. 3, του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/

Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύ-
σταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

2. Το άρθρο 5, παρ. 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 11 Μαρτίου 2009, όπως τροποποιήθηκε με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1951 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και Συμβουλίου της 25 Οκτωβρίου 2017 για 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 99/2013, 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-
2017, και την παράτασή του έως το 2020.

4. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορισμός 
του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).

5. Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α’/29.8.2018) «Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη».

6. Την αριθμ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 (ΦΕΚ 1629/
Β’/11.10.2010) απόφαση με θέμα «Ορισμός εθνικών 
Αρχών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 
7304/B2-576/25.9.2017 (ΦΕΚ 3482/Β΄/5.10.2017) από-
φαση.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 
απόφαση με θέμα: «Ορισμός Εθνικών Αρχών», 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 7304/
B2-576/25.9.2017 απόφαση, και ορίζουμε ως «εθνικές 
Αρχές» τους ακόλουθους φορείς:

- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
- Υπουργείο Εσωτερικών
-  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Τράπεζα της Ελλάδος
-  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) - Εθνικό Κέντρο Τεκμη-

ρίωσης (ΕΚΤ)
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043192809180004*




