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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ48 (1)
  Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−

γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

  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» 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας 
− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α΄213),

γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221),

δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄128),

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

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

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρ−
μοδιοτήτων:

1. όλων των οργανικών μονάδων (Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων ή άλλης ονομασίας Υπηρεσιών, Αυτοτελών 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων) της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής,

2. των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, αρμοδιοτήτων οι 
οποίες περιήλθαν από τους Γενικούς Γραμματείς Πε−
ριφερειών στον Υπουργό Οικονομικών με βάση τις δι−
ατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997 (Α΄107),

3. εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων:
α) Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.

Χ.), 
β) Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.), 
γ) Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε. ΔΙ.Κ.), 
δ) Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε.

Άρθρο 2

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία και οι κοινοβουλευτικές 
αρμοδιότητες, 

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 αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, ως και η αποδοχή και έγκριση 
πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

στ) Τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, 
προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετά−
θεση και μετάταξη των υπαλλήλων των υπηρεσιακών 
μονάδων που προβλέπονται στο άρθρο 1, με εξαίρεση 
τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Αυτοτελών Γραφείων.
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2. Εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) 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,

β) η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 

Οργανισμούς,
δ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλή−

λων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης εξου−
σιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής άμυνας 
των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων Υπη−
ρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και συγκρότησης 
επιτροπών καταστροφής διασφαλισμένου 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,

ζ) οι πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που 
αφορούν πληρωμή συμπληρωματικών συντάξεων σε 
συνταξιούχους και βοηθηματούχους γενικά του Δημο−
σίου,

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

3. Η κατά την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 νομοθετική πρωτοβουλία ασκείται αφού προ−
ηγουμένως ενημερωθεί ο Υπουργός.

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, 9 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ  

F
Αριθμ. Υ47 (2)
 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Υγείας Μάριο Σαλμά.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του «Κώδικα Νομοθε−

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

γ) του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως ισχύει 
σήμερα,

δ) του π.δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμα−
ρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 
140/Α΄/2012), 

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

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

Άρθρο 1 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά ανα−
θέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

1. Της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας
2. Της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας − Πολιτικής Σχε−

δίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Α.Μ. − Π.Σ.Ε.Α.)
3. του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών
4. της εποπτείας των κατωτέρω οργανισμών:
α) Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
β) Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β)
γ) Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
δ) Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
ε) Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολο−

γίας (Ι.Φ.Ε.Τ.)
στ) Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)

Άρθρο 2

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιό−
τητες:

α) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονι−
στικών διαταγμάτων,

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

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

δ) η έγκριση γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και

ε) τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, 
τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και με−
τάταξη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων και όλων των λοιπών υπαλλήλων 
του Υπουργείου.

2. Η αρμοδιότητα για την έκδοση κανονιστικών δι−
αταγμάτων και αποφάσεων ασκείται παράλληλα από 
τον Υπουργό.

3. Επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός:
α) έχει δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 

των εγγράφων που αφορούν στην διεθνή εκπροσώπηση 
του Υπουργείου Υγείας και στις διεθνείς σχέσεις της 
χώρας.

β) ασκεί τις κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες με εξαί−
ρεση τη νομοθετική πρωτοβουλία.

Άρθρο 3 

Από τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μεταβι−
βάζονται στον Αναπληρωτή Υπουργό Μάριο Σαλμά με 
το άρθρο 1 εξαιρούνται τα αντικείμενα που αναφέρονται 
στα ακόλουθα θέματα: 

α) ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστα−
σης αυτών,

β) συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών, 
ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλλογικών 
οργάνων, 
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γ) διορισμός διοικήσεων Νομικών Προσώπων και επο−
πτευόμενων φορέων.

Άρθρο 4 

Καταργείται η 130338/25−11−2011 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μιχαήλ 
Τιμοσίδη».

Άρθρο 5 

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών που δεν αναφέρονται 
στην παρούσα απόφαση και στην απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκο−
πούλη ασκούνται από τον Υπουργό.

Άρθρο 6 

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, 3 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 05513 ΕΞ (3)
  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομι−

κών Γεώργιο Μαυραγάνη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του «Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98),

β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α΄213).

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

δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄128).

ε) του π.δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (Α΄142).
2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη 
ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. των εξής Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμμα−
τείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων:

α) Φορολογίας,
β) Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων,
γ) Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,
δ) Γενικού Χημείου του Κράτους,
ε) Οικονομικής Επιθεώρησης,
2. των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δι−

οικητικής Υποστήριξης:
α) Διοικητικού,
β) Προσωπικού Δ.Ο.Υ.,
γ) Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
3. της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων,
4. των εξής Γραφείων:
α) Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων 

(Α.Ε.Τ.Α.), 
β) Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.),
5. της εποπτείας:
α) του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιό−

τητας Αλκοόλης − Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.), 
β) του Βαρβακείου Ιδρύματος,

Άρθρο 2

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη 
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 άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, ως και η αποδοχή και έγκριση 
πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

στ) τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, 
προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετά−
θεση και μετάταξη των υπαλλήλων των υπηρεσιακών 
μονάδων που προβλέπονται στο άρθρο 1, με εξαίρεση 
τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Αυτοτελών Γραφείων,

2. Εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) 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,

β) η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 

Οργανισμούς,
δ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλή−

λων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης εξου−
σιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής άμυνας 
των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων Υπη−
ρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και συγκρότησης 
επιτροπών καταστροφής διασφαλισμένου 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 
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που εποπτεύονται από αυτό και ανάθεσης μίσθωσης 
έργου σε φυσικά πρόσωπα, με την εξαίρεση της στε−
λέχωσης του Γραφείου του,

ζ) οι πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που 
αφορούν πληρωμή συμπληρωματικών συντάξεων σε συ−
νταξιούχους και βοηθηματούχους γενικά του Δημοσίου,

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

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, 9 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Aριθμ. ΟΙΚ.68155 (4)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φω−

τεινή Σκοπούλη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

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

θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄/2005),

γ) του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση − 
Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α΄/2003) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 50 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/2011), 

δ) του άρθρου 51 παρ. 1 και 2 του ν. 3918/2011 «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/2011),

ε) του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει,

στ) του π.δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σα−
μαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 
140/Α΄/2012), 

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

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

Άρθρο 1 

Στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη αναθέ−
τουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων: 

1. Της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποι−
ότητας Ζωής.

2. Της Διεύθυνσης:
α) Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 

Υγείας,
3. της εποπτείας του κατωτέρω οργανισμού:
α) Οργανισμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.

ΝΑ).
Άρθρο 2

1. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιό−
τητες:

α) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονι−
στικών διαταγμάτων,

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

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

δ) η έγκριση γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους.

2. Η αρμοδιότητα για την έκδοση κανονιστικών δι−
αταγμάτων και αποφάσεων ασκείται παράλληλα από 
τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μετα−
βιβάζονται στην Υφυπουργό Φωτεινή Σκοπούλη με τα 
άρθρο 1 εξαιρούνται τα αντικείμενα που αναφέρονται 
στα ακόλουθα θέματα: 

α) ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστα−
σης αυτών,

β) συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών, 
ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλλογικών 
οργάνων, 

γ) διορισμός διοικήσεων Νομικών Προσώπων και επο−
πτευόμενων φορέων.

Άρθρο 4 

Καταργείται η 130342/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β/2011) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Μάρκο Μπόλαρη».

Άρθρο 5 

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών που δεν αναφέρονται 
στην παρούσα απόφαση και στην απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μά−
ριο Σαλμά ασκούνται από τον Υπουργό.

Άρθρο 6

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, 9 Ιουλίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤZΟΣ      
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