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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2168

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

9 Οκτωβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουρ−
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανα−
σία Αναγνωστοπούλου .............................................................
1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουρ−
γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου. ................................... 2
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. ................................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ27
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουρ−
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία
Αναγνωστοπούλου.
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 Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), 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 την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου, ανατίθε−
ται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
α) από τη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το σύνολο των αρμοδιοτή−
των που υπάγονται σε αυτή,
β) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με το σύνολο των Διευθύνσεων και
Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
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 φορέων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτι−
κού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών
του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
αρμοδιότητάς της. Η αρμοδιότητα της παρούσας περί−
πτωσης 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
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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
άρθρου 2.
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, 8 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
F
Αριθμ. Υ28
(2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.
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. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180), όπως
αυτό 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 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
Στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου
ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
α) Από την Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης
στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Διεύ−
θυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής
και όλων των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών,

β) της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων
που υπάγονται σε αυτή,
γ) της εποπτείας νομικών προσώπων αρμοδιότητας
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, η οποία ασκείται παράλ−
ληλα με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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 υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους και η αποδοχή των Γνωμοδοτήσεών του,
στ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η
έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς,
Αναπληρωτές 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 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 των διοικήσεων όλων των εποπτευ−
όμενων από το Υπουργείο Οργανισμών και Νομικών
Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας
προσωπικού των υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
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, 8 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
F
Αριθ. Υ29
(3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
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β) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει,
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) 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 Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων
αρμοδιοτήτων:
1. α) Της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολι−
τικής και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.
β) Του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
2. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων:
α) Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.
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.
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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 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, 8 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
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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€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02021680910150004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

