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Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ103 (1)
 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου. 

 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 
(Π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 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. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174),

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

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

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

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

Άρθρο 1

Στον αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο 

Αποστόλου του Δημητρίου ανατίθεται η άσκηση των 
ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1.
α) από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
αα) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο−

νομικών Αναφορών με το σύνολο των τμημάτων και 
Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν οι οποίες ασκούνται 
από κοινού με τον Υπουργό,

αβ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με το 
Σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται 
σε αυτήν,

αγ) της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύ−
σεων

β) από την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

βα), της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων 
Φορέων με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών 
που υπάγονται σε αυτή,

ββ) της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και 
Διαχείρισης Παραβάσεων με το σύνολο των Τμημάτων 
και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή,

βγ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με 
το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται 
σε αυτή,

βδ) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσί−
ας με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που 
υπάγονται σε αυτή οι οποίες ασκούνται από κοινού με 
τον Υπουργό,

γ) της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και των υπαγόμενων σε 
αυτή Γενικών Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών, του 
πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

δ) της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παρα−
γωγής και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών, του 
πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ε) της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παρα−
γωγής και Κτηνιατρικής και των υπαγόμενων σε αυτή 
υπηρεσιών, του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων,

στ) της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας και των 
υπαγόμενων σε αυτή, υπηρεσιών, του πρώην Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζ) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 
Αττικής, Θεσσαλίας− Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και 
Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας−Θράκης, Αιγαίου, Πε−
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λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Κρήτης καθώς 
και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης του πρώην Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων,

η) της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών 
και Αλιευτικών Ελέγχων, του πρώην Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

2. της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το 
πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

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 Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσί−
ου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων 
υπηρεσιών. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού 
με τον Υπουργό.

Άρθρο 3

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

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο 
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού 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 εργασίας 
προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δη−
μοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του πρώην 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την 
επιφύλαξη της παραγράφου στ) του προηγούμενου άρ−
θρου 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, 2 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ 

F
   Αριθμ. Υ104 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξαν−
θό του Γεωργίου. 

 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 
(Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

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

γ) το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας » (Α΄ 174),

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

ε) το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21),

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

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

Άρθρο 1

1. Στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ξανθό Ανδρέα του Γεωργίου, ανατίθεται 
η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1) από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

και Πρόληψης,
β) της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας
γ) του Τμήματος Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών 

παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύ−
θυνσης Δημόσιας Υγείας,

2) από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Διοικητικής Υποστήριξης 

α) της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προ−
σώπων,

β) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
δ) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, της 

οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού με τον 
υπουργό.

3. Της εποπτείας των εξής εποπτευόμενων φορέων 
του Υπουργείου:

α) Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β),
β) Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α),
γ) Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.

ΝΑ), του οποίου η εποπτεία ασκείται από κοινού με 
τον Υπουργό,

δ) Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών,
ε) Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α),
στ) Των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης 

Ευθύνης, των οποίων η εποπτεία ασκείται από κοινού 
με τον Υπουργό,

ζ) Των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών που 
αφορούν την Ψυχική Υγεία.

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

στ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων,

ζ) η αρμοδιότητα του διορισμού των διοικήσεων των 
εποπτευόμενων φορέων της παραγράφου 3 του άρθρου 
1 η οποία ασκείται από κοινού με τον υπουργό.

Άρθρο 3

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

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

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

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργα−
σίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώ−
πων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του 
υπουργείου Υγείας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 
ζ 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, 2 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ  




