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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ14 (1)  
 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

  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. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει,

γ) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

δ) του Π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ε) της Υ5/27−1−2015 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 Οικονομικών Τρύφωνα 
Αλεξιάδη ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμο−
διοτήτων:

1. Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των 
υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

2. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και 
των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.

3. Της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικο−
νομικού Εγκλήματος και των υπαγόμενων σε αυτήν 
υπηρεσιών.

4. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων: 
α) της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων, 
β) του Βαρβακείου Ιδρύματος,
γ) του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκο−

όλης και Αλκοολούχων ποτών,
δ) της Ελληνικό Α.Ε.,
ε) της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.

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) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους, η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και η απο−
δοχή και έγκριση πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους.

Άρθρο 3 

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
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α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων κα−
θώς και ο συντονισμός και η εποπτεία της εφαρμογής 
της πολιτικής αυτής, 

β) η εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου,
γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
δ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλ−

λήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης 
εξουσιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής άμυ−
νας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων 
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και συγκρό−
τησης επιτροπών καταστροφής διαβαθμισμένου υλικού, 

ε) η οργάνωση Υπηρεσιών,
στ) οι αποσπάσεις και μετατάξεις στο Υπουργείο 

Οικονομικών Υπαλλήλων άλλων φορέων, καθώς και 
οι πράξεις πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών και των νομικών προσώπων 
που εποπτεύονται από αυτό και ανάθεσης μίσθωσης 
έργου σε φυσικά πρόσωπα, με την εξαίρεση της στε−
λέχωσης του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού,

ζ) οι πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που 
αφορούν στην πληρωμή συμπληρωματικών συντάξε−
ων σε συνταξιούχους και βοηθηματούχους, γενικά, του 
Δημοσίου,

η) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για το συντονισμό 
της δραστηριότητας των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών 
Συμβουλίων.

Άρθρο 4

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ 21 (2)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χρι−
στόφορο Βερναρδάκη.

  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 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης» (Α΄ 166), όπως αυτό ισχύει,

δ) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

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 Χριστόφορο Βερναρδάκη ανατί−
θεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη−
τικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το 
σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται 
σε αυτή,

β) 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,

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

δ) 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,
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,

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας 
προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δη−
μοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του πρώην 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

΄Αρθρο 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,
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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 εργασί−
ας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Άρθρο 4

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ 22 (3)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας 

Αλέξανδρο Φλαμπουράρη. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 41 παρ. 4 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),

γ. του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νο−
μικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για 
τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 16),

δ. του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

ε. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116),

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

Άρθρο 1 

Στον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουρά−
ρη αναθέτουμε την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων 
που αφορούν την Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Ο 
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού υπάγεται απευθείας 
στον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη. 
Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, ο Υπουργός Επικρα−
τείας υποστηρίζει τις ενέργειες και τις δράσεις του 
Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της 
ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερ−
νητικού έργου.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α. Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 

πρωτοβουλία,
β. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων,
γ. Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα,

δ. Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 3 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ 23 (4)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρω−

θυπουργό Τέρενς − Σπένσερ − Νικόλαο Κουίκ.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 41 παρ. 2 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),

γ. του Π.δ.  69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα 
του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

δ. του Π.δ.   73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

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

Άρθρο 1 

Στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπέν−
σερ − Νικόλαο Κουίκ αναθέτουμε την αρμοδιότητα του 
συντονισμού του κυβερνητικού έργου στο πλαίσιο των 
οδηγιών του Υπουργού Επικρατείας Αλέξανδρου Φλα−
μπουράρη και του Πρωθυπουργού.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό επικουρεί στο έργο του τον Υπουρ−
γό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη. Ειδικότερα 
ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπένσερ− 
Νικόλαος Κουίκ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του εποπτεύει τις ακόλουθες οργανικές μονάδες της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού:

α) την Υπηρεσία Προγραμματισμού,
β) τον Τομέα Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας,
γ) τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του 

Περιβάλλοντος.
Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α. Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 

πρωτοβουλία.
β. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων.
γ. Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−

ρακτήρα,
δ. Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−

δοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
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Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ 24 (5)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
(Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

β) Του Νόμου 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

γ) Του Νόμου 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄ 233).

δ) Του Νόμου 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 20).

ε) Του Νόμου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιε−
ραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα 
διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και 
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167).

στ) Του Νόμου 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας 
και της ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81 
ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(Α΄ 137).

ζ) Του Π.δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσω−
πικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 260).

η) Του Π.δ. 69/2015 (Α΄ 113) «Διορισμός του Αλέξιου 
Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού».

θ) Του Π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ι) 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, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δη−
μήτριο Βίτσα, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων 
αρμοδιοτήτων:

α. Αποφασίζει την πολιτική για ανάπτυξη και εκσυγ−
χρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας, εισηγείται σχετικά 
με τα θέματα αυτά στο ΚΥΣΕΑ, ασκεί τις αρμοδιότητες 
εποπτείας και διορισμού διοικήσεως στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ κα−
θώς και το διορισμό διοικήσεως σε κάθε άλλη αμυντική 
βιομηχανία εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β. Αποφασίζει για την κατάσταση, την ιεραρχία και 
τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Αν−
θυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών 

κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των 
Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής 
Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των 
Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέμα−
τα που αφορούν τη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού 
προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα 
κοινωνικά προβλήματα, τη συγκρότηση και λειτουργία 
της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων, 
παρέχει κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Επιτελείων 
για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών, με τις 
οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά και καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις κατηγορίες 
αυτές, τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

δ. Καθορίζει την υγειονομική πολιτική στο χώρο των 
Ενόπλων Δυνάμεων και λαμβάνει τις σχετικές αποφά−
σεις για την υλοποίηση της καθώς και για τα σχετικά 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ε. Καθορίζει και εφαρμόζει την πολιτική σε θέματα 
εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσω−
πικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

στ. Αποφασίζει για θέματα επιστημονικής, τεχνολο−
γικής έρευνας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, εγκρίνει προγράμματα ερευνών, ανάπτυξης 
και αμυντικής παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του 
ειδικού λογαριασμού της αριθμ. 249991 (Β΄ 846) κοινής 
υπουργικής απόφασης περί «Σύστασης Ειδικού Λογα−
ριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για 
τη Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και 
Μελετών του ΥΠΕΘΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει, προκαλεί αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή 
κοινές αποφάσεις Υπουργών και εισηγείται στη Βουλή 
νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων.

ζ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχε−
τίζεται με τα στρατολογικά θέματα, τους ανάπηρους 
πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, 
τους έφεδρους πολεμιστές και τους αγωνιστές Εθνικής 
Αντίστασης και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τα 
σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

η. Καθορίζει την πολιτική για θέματα κοινωνικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων

θ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις αιτήσεις 
απονομής χάριτος και άρσης συνεπειών καταδίκης του 
Ν.Δ. 68/1968 (ΦΕΚ Α΄ 301).

ι. Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς 
συντονίζει θέματα κοινού ενδιαφέροντος του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ), εκφέρει γνώμη για θέματα της ΥΠΑ 
σχετικά με τη χορήγηση άδειας διέλευσης και προσγεί−
ωσης πολιτικών αεροσκαφών, που δεν καλύπτονται από 
τις ισχύουσες συμβάσεις ή άδειες και προσυπογράφει 
νομοσχέδια και διατάγματα που αναφέρονται σε κανο−
νισμούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

ια. Καθορίζει την πολιτική και αποφασίζει για θέματα 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ιβ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εθνοφυ−
λακή, τις ναυτικές εισφορές και ναυλώσεις, τις δικαιο−
πραξίες στις παραμεθόριες περιοχές, τις επιτάξεις και 
τις απαλλοτριώσεις.

ιγ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
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ιδ. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τις κάθε 
φύσης αποζημιώσεις στρατιωτικού προσωπικού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις προϋποθέσεις κατα−
βολής τους για θέματα χορήγησης βοηθημάτων στους 
αποστρατευομένους ή αποβιούντες στρατιωτικούς, που 
δεν δικαιούνται σύνταξη και για θέματα που αφορούν 
διοικητικές ενέργειες τακτοποίησης συνταξιοδοτικών 
θεμάτων του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας.

ιε. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εκλογική 
νομοθεσία.

ιστ. Αποφασίζει σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του, 
για τα θέματα που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα 
ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα, τον προ−
ϋπολογισμό και την εποπτεία για τη διαχείριση των 
διατιθεμένων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων, αυτών 
που προβλέπονται στην περίπτωση ια της παραγράφου 
3 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995.

ιζ. Αποφασίζει για το σύνολο των θεμάτων που αφο−
ρούν την υλοποίηση των προγραμμάτων ναυπήγησης, 
εκσυγχρονισμού και μετασκευών πλωτών μέσων του 
Πολεμικού Ναυτικού.

ιη. Αποφασίζει και υλοποιεί τις μεταθέσεις και τοπο−
θετήσεις του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων.

ιθ. Αποφασίζει την κατανομή της «οροφής» προσωπι−
κού και των πιστώσεων για τους κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΕΔ), το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕ−
ΕΘΑ) και τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας που προβλέπει το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει.

κ. Αποφασίζει για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιω−
τικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιω−
τικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που 
υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για 
το διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση 
του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού.

κα. Υποβάλλει προτάσεις για ένταξη εγκεκριμένων 
έργων, υπηρεσιών, προμηθειών στο Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων (Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα).

κβ. Εγκρίνει, συντονίζει, ελέγχει και υπογράφει συμ−
βάσεις προμηθειών αμυντικού και μη αμυντικού υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των δέκα 
εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000) και τη λήψη αποφάσε−
ων για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών.

2. Στις παραπάνω αρμοδιότητες του Αναπληρωτή 
Υπουργού περιλαμβάνονται:

α. Οι κοινοβουλευτικές, και η νομοθετική πρωτοβουλία.
β. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−

κών διαταγμάτων.
γ. Η έκδοση ατομικών και κανονιστικών διοικητικών 

πράξεων.
δ. Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−

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

ε. Η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομά−
δων εργασίας.

στ. Η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης τους σε 
κατώτερα κλιμάκια Διοίκησης.

Άρθρο 2

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ 25 (6)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Υγείας Παύλο Πολάκη.

  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 άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),

γ) του Π.δ.  106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας » (Α΄ 174),

δ) το Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄113),

ε) του Π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

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 Υγείας, Παύλο Πολάκη, 
ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Διοικητικής Υποστήριξης:

α) της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προ−
σώπων, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από 
κοινού με τον Υπουργό, 

β) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, 
γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
α) του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋ−

πολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτεί−
ας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

β) της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.
3. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπη−

ρεσιών Υγείας:
α) του Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργί−

ας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και Πρόληψης, 

β) της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας.
4. Ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευό−

μενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Η αρμοδιότητα αυτή 
ασκείται από κοινού με τον Υπουργό Υγείας. 
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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) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων.

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 Υγείας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
4 του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 4

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ 26 (7)
      Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπό−
λαρη.

  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. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

γ) του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως ισχύει,

δ) του Ν. 1790/1988 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)» (Α΄ 134),

ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ζ) της Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 2076).

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

Άρθρο 1 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη, ανατίθεται η άσκηση των 
ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α. από την Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Πα−
ραγωγής

αα) της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολ−
λαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ει−
δών, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που 
υπάγονται σε αυτή, 

ββ) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, με το 
σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται 
σε αυτή, 

γγ) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, 
με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπά−
γονται σε αυτή, 

δδ) της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδα−
τικών Πόρων και Λιπασμάτων, με το σύνολο των Τμημά−
των και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, 

β. από την Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παρα−
γωγής και Κτηνιατρικής 

αα) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών 
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, με το σύνολο 
των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, 

ββ) της Διεύθυνσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και 
Βοσκοτόπων, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρε−
σιών που υπάγονται σε αυτή, 

γγ) της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και 
Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων, με το σύνολο των 
Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, 

δδ) της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων 
και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, με το σύνολο των Τμη−
μάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, 

εε) της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, με το σύνολο 
των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή,

2. Της εποπτείας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργι−
κών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
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β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

δ) 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) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) 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,

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

δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας 
προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου,

ε) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμε−
νων από το Υπουργείο νομικών προσώπων δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπη−
ρεσιών.

Άρθρο 4

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ  
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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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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