
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 

2017 (δ΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα 
και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

2 Τροποποίηση της 2/24.8.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2965/ 
29.8.2017) απόφασης της Ολομέλειας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Περί συγκρο-
τήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για το δικαστικό έτος 2017 - 2018».

3 Τροποποίηση της ΦΓ10/52146/24.8.2017 (ΦΕΚ 
Β΄ 2965/29.8.2017) απόφασης της Προέδρου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των 
Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικα-
στικό έτος 2017 - 2018».

4 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με 
αντικείμενο την εξέταση ενστάσεων περί συνά-
φειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών [άρθρ. 9
ν. 4354/2015).

5 Έγκριση διεξαγωγής κατά το έτος 2017 της έρευ-
νας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, με πε-
ρίοδο αναφοράς την τριετία 2014-2016, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-
ρισμός αμοιβής ερωτηματολογίων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 32474 (1)
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 
2017 (δ΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα 
και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α΄146) « Χρηματο-

δότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. ’Έσοδα 
και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οι-
κονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων 

βουλευτών»», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4304/2014 (Α΄ 234) «Έλεγχος των οικονομικών και πο-
λιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βου-
λής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4472/2017 
(Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμο-
γής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,

β) την παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4483/2017 «Ρυθμί-
σεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές 
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 107),

γ) του άρθρου 3 του ν. 3023/2002 (Α΄146) όπως αντι-
καταστάθηκε με άρθρο 2 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
(Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

4. Τις διατάξεις του ν. 4444/2016 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (Α΄ 234).

5. Τις 3/2015 και 1/2014 αποφάσεις της Ανώτατης 
Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν 
οι έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα και τους 
συνασπισμούς που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινο-
βούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχα και 
από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφο-
δελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα και 
συνασπισμοί που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.
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    Αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.31839 (4)
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με 
αντικείμενο την εξέταση ενστάσεων περί συνά-
φειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών [άρθρ. 9 
ν. 4354/2015).  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3β του άρθρου 9 του ν. 4354/2015

(ΦΕΚ Α΄ 176) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 146 
του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107),

β) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

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 Α΄ 98),

δ) του άρθρ. 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176), όπως 
ισχύει,

ε) του π.δ. 99/2014 (Α΄ 166) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ζ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με αντικεί-
μενο την εξέταση ενστάσεων επί της συνάφειας μετα-
πτυχιακών τίτλων σπουδών υπαλλήλων που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ Α΄176), όπως ισχύει.

Β. Η Επιτροπή, είναι τριμελής και αποτελείται από:
1. Ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον νό-

μιμο αναπληρωτή του.
2. Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ως Μέλη, με τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους.
Γ. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, ως 

γραμματείς της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους 
ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων και στα μέλη της δεν θα καταβάλλεται αμοιβή.

Ε. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

 Αριθ. 7363 /Γ1-749 (5)
Έγκριση διεξαγωγής κατά το έτος 2017 της έρευ-
νας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, με περί-
οδο αναφοράς την τριετία 2014 - 2016, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και κα-
θορισμός αμοιβής ερωτηματολογίων.  

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», 
όπως τροποποιηθείς ισχύει, άρθρο 14,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8-9-2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από Διατάκτες»,

δ. της αριθ. ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης, με θέμα 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

ε. της αριθ. 10187/Β2-892/2.12.2016 απόφασης, με 
θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρε-
ώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστή-
ματος» (ΦΕΚ 4083/Β΄/20.12.2016).

2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»
(ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Ευρωπαϊ-
κές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/759.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την 
παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για 
την επιστήμη και την τεχνολογία, και τον εφαρμοστικό 
αυτού Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2012 της Επιτροπής.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το ευρωπαϊκό 
σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές 
Στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στα-
τιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και 
εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής (Commission) στις 
25 Μαΐου 2005, όπως αναθεωρήθηκε στις 28 Σεπτεμβρί-
ου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 
Συστήματος.

7. Το εγχειρίδιο OSLO (ΟΟΣΑ 2005), το οποίο προσδι-
ορίζει το εναρμονισμένο πλαίσιο, τους ορισμούς και την 
ενδεδειγμένη μεθοδολογία της έρευνας για την Καινο-
τομία στις επιχειρήσεις.

8. Το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) της 28ης Ιανουαρίου 2014, για τη 
διεξαγωγή των ερευνών για την Καινοτομία και την 
Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D) στις επιχειρήσεις, με έτος 
αναφοράς το 2012.


