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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Υ43 (1)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη.

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41 παρ, 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

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

2. Το π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263).

3. Το π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών» (Α΄ 28).

4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων» (Α΄ 28).

5. Το π.δ. 166/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγ−
χρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και 
συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991» (Α΄ 125).

6. Το π.δ. 4/2008 «Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημο−
σίων Έργων Μελετών − Κατασκευών, Λειτουργίας και 
Συντήρησης Έργων Παραχώρησης» (Α΄ 13).

7. Το π.δ. 230/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο−
θεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις 
σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου» (Α΄ 264).

8. Τα π.δ. 28/1993 (Α΄ 9) και 71/1993 (Α΄ 30) σχετικά με 
τον Καθορισμό αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Διανο−
μαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων.

9. Την κοινή υπουργική απόφαση ΕΥΔ/ΕΠ−ΕΠ/1220/ 
26.03.2012 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Δ 17α/10/68/
Φ.8/27.12.2000 (ΦΕΚ 2/Β/4.1.2001) κοινής υπουργικής από−
φασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ−
ΟΑΛΑΑ/οικ. 765/11.2.2008 (ΦΕΚ 641/Β/10.4.2008) κοινή 
υπουργική απόφαση περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυ−
ση της Προσπελασιμότητας» στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.» (Β΄ 926).

10. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

11. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

12. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων:

α) προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συ−
ντονίζει την πολιτική αυτή και εποπτεύει την εφαρμογή 
της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

β) έχει την αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβου−
λίας,

γ) εκπροσωπεί το Υπουργείο στους Διεθνείς Οργανι−
σμούς και χειρίζεται την εν γένει προβολή, επικοινωνία 
και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε όλους 
τους τομείς.
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Άρθρο 2

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρο 
Καλογιάννη αναθέτουμε την άσκηση των εξής αρμο−
διοτήτων:

Α. α) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, συ−
μπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμμα−
τος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και των Ειδικών 
Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) που αναφέρονται 
στον αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων,

β) της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων 
Δημοσίων Έργων, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιο−
τήτων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) 
που αναφέρονται στον αντικείμενο της Γενικής Γραμμα−
τείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων,

γ) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Τα−
χυδρομείων, 

δ) της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων,
ε) της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, του 

Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και της Διεύ−
θυνσης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών. 

Β. Της εποπτείας επί των οργανισμών, λοιπών φορέων 
και ανεξαρτήτων αρχών, που αναφέρονται σε αντικεί−
μενο αρμοδιότητας των υπηρεσιών της παρ. Α΄.

Άρθρο 3

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο Άρθρο 2 περιλαμβάνονται και οι ακό−
λουθες:

α) οι αρμοδιότητες νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου,
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 συμμετοχή στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα,
ζ) ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέ−

ων και ανεξάρτητων αρχών,
η) η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων 

Εργασίας, αμειβόμενων ή μη,
θ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων,
ι) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 

Οργανισμούς.
2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 περιπτ. α΄ , στ΄, ζ΄ και η΄ 

του παρόντος άρθρου ασκούνται παράλληλα και από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 
2 δεν περιλαμβάνεται η συγκρότηση των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, καθώς και τα ερωτήματα για την επιλογή 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Γραφείων, η τοποθέτηση αυτών και όλα τα 
θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης.

4. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρ−
μοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, αρμόδιος είναι ο Υπουργός.

Άρθρο 4

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, 5 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ 

F
  Αριθ. Υ44 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπου−
λο Μάξιμο. 

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005, ΦΕΚ 98/Α72005),

γ) του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α72012)».

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

Άρθρο 1

Στov Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιο−
τήτων:

της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και 

Έρευνας
της διεύθυνσης διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων 

στον αγροτικό τομέα
της διεύθυνσης επιθεώρησης
της αυτοτελούς υπηρεσίας έλεγχου εισαγόμενων 

αγροτικών προϊόντων
του τμήματος ενημέρωσης αγροτικού πληθυσμού
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΕΛ.Γ.Α.)
του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας
του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδι−
ότητες:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη 
νομοθετική πρωτοβουλία,

β) Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονι−
στικών διαταγμάτων,

γ) Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,
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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 τα προ−
ηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον 
Υπουργό τα αντικείμενα που αναφέρονται στα ακό−
λουθα θέματα:

1. Η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών Κυβερ−
νητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πο−
λιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από 
τις Υπηρεσίες του Υπουργείου,

2. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς επίσης 
και η εν γένει προβολή, επικοινωνία και προώθηση του 
έργου του Υπουργείου σε όλους τους τομείς,

3. Η αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν 
τα ετήσια και πολυετή προγράμματα ιδιωτικών και δη−
μόσιων επενδύσεων, τα προγράμματα ανάπτυξης και 
τα μέτρα πολιτικής των τιμών και των οικονομικών ενι−
σχύσεων,

4. Η σύσταση και συγκρότηση των υπηρεσιακών συμ−
βουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και όλων των 
λοιπών συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ  

F
\
  Αριθ. 30377/Δ106 722 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων Παναγιώτη Μηταράκη .

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
2. Τα άρθρα 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

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

3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Α΄ 165).

4. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» (Α΄ 251).

5. Το ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα» (Α΄ 232).

6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

7. Το ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποί−
ησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄ 204).

8. Το π.δ. 108/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α΄ 190).

9. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων:

α) προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συ−
ντονίζει την πολιτική αυτή και εποπτεύει την εφαρμογή 
της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

β) έχει την αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβου−
λίας,

γ) εκπροσωπεί το Υπουργείο στους Διεθνείς Οργανι−
σμούς και χειρίζεται την εν γένει προβολή, επικοινωνία 
και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε όλους 
τους τομείς.

Άρθρο 2

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταρά−
κη αναθέτουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

Α. α) Της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επεν−
δύσεων,

β) Της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα,

γ) Της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων,
δ) Της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πο−

λιτικής,
ε) Της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας − Πολιτικής Σχε−

δίασης Εκτάκτου Ανάγκης,
Β. Της εποπτείας των ακόλουθων φορέων:
α) Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. (INVEST IN GREECE 

S.A.),
β) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 

(Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.),
γ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και 

Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφι−
κής Κληρονομιάς−Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. − Ε.ΚΕ.
Χ.ΧΑ.Κ.),

δ) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.),
ε) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕ.Π.Ε.),
στ) Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (Τ.Α.ΝΕ.

Ο. Α.Ε.),
ζ) Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου 

(Ο.Π.Ε.),
η) Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

(O.A.Ε.Π.),
θ) Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.)
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Άρθρο 3

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο Άρθρο 2 περιλαμβάνονται και οι ακό−
λουθες:

α) οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου,
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,

ε) η συμμετοχή στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα,
στ) η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων 

Εργασίας, αμειβόμενων ή μη,
ζ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων.
2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 περιπτ. ε’ και στ’ του 

παρόντος άρθρου ασκούνται παράλληλα και από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

3. Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 2 
δεν περιλαμβάνεται ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευ−
όμενων φορέων και ανεξάρτητων αρχών, η συγκρότηση 
των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και τα ερωτήματα 
για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Δι−
ευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων, η τοποθέτηση αυτών 
και όλα τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης. 

4. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρ−
μοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, αρμόδιος είναι ο Υπουργός.

Άρθρο 4

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, 5 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

F
   Αριθ. 30376/Δ106 721 (4)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων Αθανάσιο Σκορδά .

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ   

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
2. Τα άρθρα 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

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

3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α΄ 168).

4. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96).

5. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» (Α΄ 185).

6. Το π.δ. 59/1996 «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 
51).

7. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19).

8. Το π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κα−
ταναλωτή» (Α΄ 156).

9. Το π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της ΓΓΕΤ» (Α΄ 116).
10. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 

έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» (Α΄ 251).
11. To v. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (Α΄ 267).

12. Το ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή, ρύθ−
μιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 259).

13. Το ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

14. Το ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου αντα−
γωνισμού» (Α΄ 93).

15. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

16. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

17. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων:

α) προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συ−
ντονίζει την πολιτική αυτή και εποπτεύει την εφαρμογή 
της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

β) έχει την αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβου−
λίας,

γ) εκπροσωπεί το Υπουργείο στους Διεθνείς Οργανι−
σμούς και χειρίζεται την εν γένει προβολή, επικοινωνία 
και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε όλους 
τους τομείς.

Άρθρο 2

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά 
αναθέτουμε:

Α. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
α) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, 
β) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 
γ) της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, 
δ) της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς.
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Β. Την άσκηση εποπτείας επί:
α) της Ανώνυμης Εταιρείας Διεθνής Έκθεση Θεσσα−

λονίκης Α.Ε (Δ.Ε.Θ. Α.Ε.),
β) της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικές Εκθέσεις − 

HELEXPO Α.Ε.,
γ) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.),
γ) των οργανισμών, λοιπών φορέων και ανεξάρτητων 

αρχών, που αναφέρονται σε αντικείμενο αρμοδιότητας 
των υπηρεσιών της παρ. Α΄, πλην του Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.) 
του ν. 3912/2011 (Α΄ 17).

Άρθρο 3

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο Άρθρο 2 περιλαμβάνονται και οι ακό−
λουθες:

α) οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου,
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,

ε) η συμμετοχή στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα,
στ) η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων 

Εργασίας, αμειβόμενων ή μη,
ζ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσε−
ων.

2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 περιπτ. ε’ και στ’ του 
παρόντος άρθρου ασκούνται παράλληλα και από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

3. Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 
2 δεν περιλαμβάνεται ο διορισμός διοικήσεων των 
εποπτευόμενων φορέων και ανεξάρτητων αρχών, η 
συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και 
τα ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων, 
η τοποθέτηση αυτών και όλα τα θέματα υπηρεσιακής 
τους κατάστασης.

4. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρ−
μοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, αρμόδιος είναι ο Υπουργός.

Άρθρο 4

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, 5 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αριθμ. οικ. 62897 (5)
 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

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

γ) του άρθρου 15 του ν. 1941/1991 «Τροποποίηση δια−
τάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δι−
κονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 41), 

δ) του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο−
σύνης» (ΦΕΚ Α 29), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

ε) του π.δ. 215/2006 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λει−
τουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Κατα−
στημάτων Κράτησης» (ΦΕΚ Α 217), 

στ) του π.δ. 195/2006 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής» (ΦΕΚ Α 
199),

ζ) του π.δ. 40/2011 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 
Α 105), 

η) του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών συμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α 267), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, 

θ) του ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53),

ι) του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).

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

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνο Καραγκούνη αναθέ−
τουμε:

1. το συντονισμό και την εποπτεία της Γενικής Γραμ−
ματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (π.δ. 40/2011 ΦΕΚ 
Α 105),

2. την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
α) της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολι−

τικής,
β) που αφορούν την παρακολούθηση των επιχειρησια−

κών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματο−
δοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων, στα οποία 
δικαιούχος είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

γ) που αφορούν το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβού−
λιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυμα−
τοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων 
(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 του ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α 111).
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Άρθρο 2

Ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού να προσδι−
ορίζει την πολιτική του Υπουργείου στο πλαίσιο των 
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών 
συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την 
εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την 
εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  
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• 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




