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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2109

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

29 Σεπτεμβρίου 2015
2) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυ−
βέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη.............................................
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ιωάννη Μουζάλα..............................................................................
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νι−
κόλαο Τόσκα. .....................................................................................
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουρ−
γό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά. ..........................................................................................
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντί−
νο Φωτάκη. ..........................................................................................
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εξωτερικών, Νικόλαο Ξυδάκη. .............................................
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας
Νικόλαο Παππά. ...............................................................................
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό στον Πρω−
θυπουργό Όλγα Γεροβασίλη. ..............................................

1

2

Αναθέτουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ιωάν−
νη Δραγασάκη τις αρμοδιότητες α) του συντονισμού της
Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Κυβέρνησης
β) της εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
Άρθρο 2

3

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, 25 Σεπτεμβρίου 2015

5

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
6
7
8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Y5
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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).

F
Αριθμ. Y10
(2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιω−
άννη Μουζάλα.
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 Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω−
τερικών» (Α΄ 172), όπως αυτό ισχύει,
δ) του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελ−
ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 41) και του
Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των Π.δ. 50/2010
(Α΄ 89), 96/2010 (Α΄ 170), 79/2011 (Α΄ 196) και 85/2012 (Α΄
141), καθώς του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύ−
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λου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και δι−
αδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7),
ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου 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 Υ136/20.3.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών» (Β΄ 389).
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 Μουζάλα, ανατίθεται η
άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
1. Ο σχεδιασμός, η χάραξη και ο συντονισμός των
δράσεων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών σε
θέματα: α) μεταναστευτικής πολιτικής και β) ιθαγένειας
και ομογενειακής ιδιότητας.
2. α) Της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνι−
κής Συνοχής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, με το
σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται
σε αυτή,
β) της Υπηρεσίας Ασύλου (Κεντρικής Υπηρεσίας και
Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου), της Αρχής Προσφυ−
γών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Κεντρικής
Υπηρεσίας, Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και εκτάκτων ή
κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής) του πρώην Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με
το σύνολο των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε
αυτές.
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,
ζ) η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους και του Νομικού Συμβούλου του
Υπουργείου,
η) ο διορισμός των Διευθυντών της Κεντρικής Υπηρε−
σίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Κεντρικής
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7),
θ) τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή,
προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετά−
θεση και μετάταξη του προσωπικού κάθε φύσης και
σχέσης εργασίας των υπηρεσιών και νομικών προσώ−
πων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

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) η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου,
δ) ο διορισμός και η πρόσληψη του κάθε φύσης και
σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
αρμοδιότητας του Υπουργείου με την επιφύλαξη της
περίπτωσης η΄ του άρθρου 2 της παρούσας.
Άρθρο 4
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός,
του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με την παρούσα
απόφαση, νοείται εφεξής ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την
επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
F
Αριθμ. Υ6
(3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικό−
λαο Τόσκα.
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. 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),
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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:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1

F
Αριθμ. Y7
(4)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κου−
ντουρά.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα ανατίθεται η
άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών
του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη, καθώς επίσης και της εποπτείας της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και όλων των
εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Δημοσίας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νομικών προσώπων
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων
δημόσιων υπηρεσιών, πλην της Υπηρεσίας Ασύλου (Κε−
ντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Γραφείων Ασύ−
λου), της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώ−
της Υποδοχής (Κεντρικής Υπηρεσίας, Κέντρων Πρώτης
Υποδοχής και εκτάκτων ή κινητών Μονάδων Πρώτης
Υποδοχής) με το σύνολο των οργανικών μονάδων που
υπάγονται σε αυτές.
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 αρμοδιότητάς του,
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
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του πρώην Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αρμοδι−
ότητάς του.
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−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

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. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
σμού» (Α΄ 179), όπως ισχύει,
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
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
στ) 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
Στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ανατίθεται η άσκηση
των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
1. α) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών − Διοικη−
τικών 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 οποί−
ων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 3105/2003,
όπως ισχύει,
β) από την Γενική Γραμματεία 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.
3. Της υπογραφής των αποφάσεων υπηρεσιακής με−
τακίνησης του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου αρμοδιότητάς της καθώς και των αποφάσεων
υπηρεσιακής μετακίνησης του προσωπικού των φορέων
τους οποίους εποπτεύει.
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−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
F
Αριθμ. Υ8
(5)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντί−
νο Φωτάκη.
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. 114/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως αυτό ισχύει,
δ) 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 Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 2076).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη ανατίθεται η
άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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 φορέων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτι−
κού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών
του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
που αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας. Η αρμοδιότητα της παρούσας
περίπτωσης ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.
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στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1

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 και η εποπτεία της εφαρμογής
της πολιτικής αυτής,
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
γ) ο διορισμός, η πρόληψη, 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
άρθρου 2.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Ξυ−
δάκη ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιο−
τήτων:
1. α) Της Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και των υπαγόμενων σε αυτή Διευθύνσε−
ων, καθώς και του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(ΓΕΚ),
β) του Τμήματος Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας,
γ) από τη Δ3 Διεύθυνση Οργανισμού για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και Συμβουλίου
της Ευρώπης, του II Τμήματος Συμβουλίου της Ευρώπης,
δ) η εκτέλεση ειδικών αποστολών, που του ανατίθε−
νται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ενεργούντα στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
ε) θεμάτων μετανάστευσης και προσφυγικού ζητή−
ματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου
Εξωτερικών.
2. Της υπογραφής των αποφάσεων υπηρεσιακής με−
τακίνησης του προσωπικού του Γραφείου του.

Άρθρο 4

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.

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 έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση
πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρω−
τές Υπουργούς και Υφυπουργός.

Άρθρο 3

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
F
Αριθμ. Υ4
(6)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εξωτερικών, Νικόλαο Ξυδάκη.
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 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 Κοι−
νοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών» (Α΄ 192),
ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα
του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουρ−
γού (Α΄ 113),

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−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
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Αριθμ. Y11
(7)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας
Νικόλαο Παππά.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 28 παρ. 1, 41 παρ. 4 και 90 του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (Α΄98),
γ. του Π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου
Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού»
(Α΄ 5),
δ. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102),
ε. της περίπτ. α του άρθρου 5 του Π.δ. 65/2011 «Δι−
άσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας... » (Α΄ 147),
στ. του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επι−
κοινωνίας και Προβολής» (Α΄ 169),
ζ. του άρθρου 28 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΄ 19),
η. του Ν. 4324/2015 «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδι−
οτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του
Κ.Ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44),
θ. του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νο−
μικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για
το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 16),
ι. του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),
ια. 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 Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά ανατίθε−
νται οι αρμοδιότητες:
α) που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στην εποπτεία των νομικών προ−
σώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και
σε θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,
β) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το σχεδια−
σμό και την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής και
της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
γ) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το συντο−
νισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής της
κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επι−
τάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα.

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, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
F
Αριθμ. Y9
(8)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό Όλγα Γεροβασίλη.
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),
ε) του άρθρου 28 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).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Στην Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Όλγα Γεροβα−
σίλη ανατίθεται η αρμοδιότητα της δημόσιας ενημέ−
ρωσης για την πορεία του έργου της Κυβέρνησης και
των φορέων της. Στο έργο αυτό θα επικουρείται από
τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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