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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ95 (1)
 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε−
ώργιο Κατρούγκαλο.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

β) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

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

δ) του π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 18),

ε) του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21),

ζ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204),

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης Γεώργιο Κατρούγκαλο ανατίθεται 
η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πο−
λιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του πρώην 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με το σύνολο των Διευθύνσεων 
και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το σύνολο 
των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή,

γ) του Εθνικού Τυπογραφείου,
2. Της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το 

πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης νομικών προσώπων δημοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων 
υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
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δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευ−
όμενων από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, νομικών 
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκε−
ντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Η αρμοδιότητα αυτή 
ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου−
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας 
προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών πρόσωπων δη−
μοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του πρώην 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης με την επιφύλαξη της περίπτωσης, 

στ) του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
    Αριθμ. Υ96 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εξωτερικών, Νικόλαο Χουντή.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

β) του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση 
ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι−
κών"» (Α΄ 117), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» 
(Α΄ 177),

δ) του π.δ. 457/1993 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών»
(Α΄ 192),

ε) του π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα 
του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος του «Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουρ−
γού» (Α΄ 18),

στ) του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21),

ζ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204).

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

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Χου−
ντή ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1 α) της Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης και των υπαγόμενων σε αυτή Διευθύνσεων,

β) του Τμήματος Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της 
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας,

γ) Η εκτέλεση ειδικών αποστολών, που του ανατίθε−
νται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ενεργούντα στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

2. Της υπογραφής των αποφάσεων υπηρεσιακής με−
τακίνησης του προσωπικού του Γραφείου του.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και 
των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς 
και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργα−
σίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών πρόσω−
πων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
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Αριθμ. Υ97 (3)
   Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιω−
άννη Πανούση. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

γ) του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 41) και του π.δ. 
184/2009 (Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των π.δ. 
50/2010 (Α΄ 89), π.δ. 96/2010 (Α΄ 170), π.δ. 79/2011 (Α΄ 196) 
και του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141),

δ) του π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 18),

ε) του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21),

στ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204),

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση ανατίθεται η 
άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών 
του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, καθώς επίσης και της εποπτείας όλων των 
εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων 
δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται 
ενδεικτικά:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευ−
όμενων από το πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη οργανισμών και νομικών προ−
σώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρω−
μένων δημόσιων υπηρεσιών.

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασί−
ας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων 
δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου του πρώην Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου−
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ98 (4)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο 
Ξυδάκη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

β) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

γ) του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 171), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 18),

ε) του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21),

στ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Νικόλαο Ξυδάκη, ανατίθεται η άσκηση 
των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
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1. α) της Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής και Αξιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

β) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

γ) του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού 
του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

δ) της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς του Πρώην Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και 
Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή,

ε) της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων 
και Τεχνικών Έργων του Πρώην Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και 
Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή,

στ) της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού 
του Πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με 
το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπά−
γονται σε αυτή.

ζ) της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού, η οποία 
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφα−
ση ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/67343/29−12−2000 (Β΄ 1620) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει

η) της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως 
(ΥΣΜΑ), η οποία συστήθηκε με το π.δ. 97/1999 (Α΄ 104)

2. Της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το 
πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νομικών 
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και απο−
κεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, πλην αυτών που 
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: 
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από 

κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμε−
νων φορέων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών του 
πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού πλην των 
διοικήσεων των φορέων που αποτελούν αρμοδιότητα 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η αρμοδιότητα 
της παρούσας περίπτωσης ασκείται από κοινού με τον 
Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου−
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργα−
σίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώ−
πων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ) του 
προηγούμενου άρθρου της παρούσας.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
      Αριθμ. Υ99 (5)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουρ−

γό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 
Έλενα Κουντουρά.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

β) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

γ) του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
σμού» (Α΄ 179), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 18),

ε) του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21),

στ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204).

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

Άρθρο 1

Στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ανατίθεται 
η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών−Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του πρώην 
Υπουργείου Τουρισμού

αα) του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και 
Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Οικονομικού 
η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό

αβ) του Τμήματος Γραμματείας − Ενημέρωσης του 
Πολίτη της Διεύθυνσης Διοικητικού

αγ) της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιακών 
μονάδων
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αδ) των εκπαιδευτικών μονάδων της περίπτωσης Δβ 
του άρθρου 2 του π.δ. 112/2014

η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις 
του νόμου 3105/2003 όπως ισχύει

β) από την Γενική Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής 
του πρώην Υπουργείου Τουρισμού

βα) της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής 
με το σύνολο των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή

ββ) της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδό−
τησης Τουριστικών Επενδύσεων

βγ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΣΠΑ οι οποίες 
ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό

2. Της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το 
πρώην Υπουργείο Τουρισμού οργανισμών, νομικών προ−
σώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρω−
μένων δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευό−
μενων από το πρώην Υπουργείο Τουρισμού οργανισμών, 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και 
αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Η αρμοδιότητα 
αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

ζ) η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του 
κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού όλων των 
εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Τουρισμού 
οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και 
των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς 
και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργα−
σίας προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου με 
την επιφύλαξη των περ. στ) και ζ) του προηγούμενου 
άρθρου της παρούσας.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

      Αριθμ. Υ100 (6)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστά−
σιο Κουράκη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98),

β) του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων»,

γ) του π.δ. 114/2014 (ΑΊ81) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως αυτό ισχύει,

δ) του π.δ. 22/2015 (Α΄ 18) «Διορισμός του Αλέξιου Τσί−
πρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού»,

ε) του π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

στ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Αναστάσιο Κουράκη, ανατίθεται η άσκη−
ση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το σύνολο των Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, εκτός 
της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και των υπαγόμενων 
σε αυτή υπηρεσιών

β) της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το σύνολο των 
Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.

γ) από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με το σύνολο 
των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.

2. Των σχετικών με τις Αποκεντρωμένες Περιφερει−
ακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

3. Της εποπτείας των εξής εποπτευόμενων φορέων 
του Υπουργείου

α) του Βαρβάκειου Ιδρύματος
β) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα,
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ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων 
φορέων από κοινού με τον Υπουργό

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό :

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου−
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
    Αριθμ. Υ101 (7)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εξωτερικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

β) του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση 
ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι−
κών"» (Α΄ 117), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» 
(Α΄ 177),

δ) του άρθρου 18 του ν. 2731/1999 «Ρύθμιση θεμάτων 
Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοή−
θειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

ε) του π.δ. 224/2000 «Για την οργάνωση, στελέχωση και 
λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συ−
νεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 193)

στ) του π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα 
του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 18),

ζ) του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 21),

η) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204)

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

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρ−
μοδιοτήτων:

1. α) Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με 
άλλες χώρες.

β) της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων 
του Υπουργείου Εξωτερικών, με το σύνολο των Διευ−
θύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή

γ) εκείνων που αναφέρονται στην ΠΥΣ 3/6.2.2015 «Σύ−
σταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική 
Πολιτική» (ΦΕΚ Α΄ 24)

δ) Η εκτέλεση ειδικών αποστολών που του ανατίθε−
νται από τον Πρωθυπουργό, ιδίως για θέματα που έχουν 
σχέση με τις διεθνείς οικονομικές διαπραγματεύσεις 
της Ελλάδας.

ε) Συνεπικουρεί τον Υπουργό Οικονομικών στα θέματα 
που σχετίζονται με τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας 
με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

2. α) Ορίζεται Ειδικός Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εξωτερικών για θέματα κλιματικής αλλαγής, παρακο−
λουθεί θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 
και τις συναφείς πολιτικές και δράσεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Τα θέματα αρμοδιότητας της Δ5 Διεύθυνσης Προ−
στασίας Περιβάλλοντος.

3. Τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΙ Διεύθυνσης Μορ−
φωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων.

4. Τα θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής υπηρεσίας 
Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επεν−
δυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ):

α) Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Ν.3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, για την αξιοποίηση 
τους από το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτι−
κών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) και η 
έγκριση υλοποίησης όλων των αναγκαίων για το σκοπό 
αυτό ενεργειών.

β) Ο στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και 
συντονισμός Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ−
νεργασίας / Στόχος 3 Συνοχής, σε συνεργασία με τα 
αρμόδια Υπουργεί και η έγκριση υλοποίησης όλων των 
αναγκαίων για το σκοπό αυτό ενεργειών.

γ) Ο εντοπισμός έργων προς χρηματοδότηση και η 
υποβολή σχετικών προτάσεων, καθώς και η εκπόνηση 
των απαραίτητων ερευνών− μελετών για την εκτέλεση 
των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

δ) Η έγκριση δαπανών παροχής υπηρεσιών, προμη−
θειών, αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού, λειτουργικών 
δαπανών και όλων των σχετικών συμβάσεων αρμοδιό−
τητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμο−
γής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών προγραμμάτων 
του Υπουργείου Εξωτερικών (ΕΥΣΧΕΠ) και συμβάσεων 
που αφορούν στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών της 
αναγκών.

ε) Η συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας δημοσί−
ων διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων αρμοδιό−
τητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμο−
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γής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων, 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών στο πλαίσιο 
αυτών, παρακολούθησης και παραλαβής των έργων 
υλοποίησης με ίδια μέσα.

στ) Η έγκριση των πρακτικών των ως άνω επιτροπών.
ζ) Η έγκριση των απαιτούμενων ενεργειών δημοσιό−

τητας των πράξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

η) Η υποβολή των συναφών με τις ανωτέρω διαδικα−
σίες τεχνικών δελτίων.

5. Της υπογραφής των αποφάσεων για την υπηρεσιακή 
μετακίνηση του Προσωπικού του Γραφείου του.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες
β) Η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από 

κοινού με τον Υπουργό
γ) Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονι−

στικών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση αποφάσεων ατομικού και κανονιστικού 

χαρακτήρα και
ε) η πρόταση για την έκδοση ατομικών ή κανονιστι−

κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με 
άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυ−
πουργούς.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και 

των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς 
και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργα−
σίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώ−
πων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
   Στο διατακτικό της Υ59/16−2−2015 απόφασης του Πρω−

θυπουργού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 256/20−2−2015 
τεύχος Β΄, στη σελίδα 3776α, στην αριστερή στήλη, στη 
14η σειρά, διορθώνεται 

το εσφαλμένο:
«... Γραφείου της Αναπληρωτή Υπουργού... »,
στο ορθό: «... Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού...» .

 (Από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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