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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση διυπουργικής επιτροπής για την ανά-
πτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ154 /30.06.2016 (ΦΕΚ 
1991 Β΄/01.07.2016) απόφασης «Σύσταση Επιτρο-
πής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης 
Εμπορίου».

3 Αναστολή απόφασης αναβολής διεξαγωγής πο-
δοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματι-
κών Ομάδων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας (Super 
League - Football League), περιόδου 2016-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. Υ162 (1)
Σύσταση διυπουργικής επιτροπής για την ανά-

πτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 25 παρ. 3 και 5, 59 και 90 του Κώδι-

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως 
Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

γ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί-
ου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114),

δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ε) Της Υ8/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κων-
σταντίνο Φωτάκη» (Β΄ 2109),

στ) της υπ’ αριθ. οικ. 107837/21-10-2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Θεοδώρα Τζάκρη» (Β΄ 2280),

2. Την υπ’ αριθ. 12011/39/02.02.2016 απόφαση σύ-
στασης του «Συντονιστικού Συμβουλίου Βιομηχανικής 
και Επιχειρηματικής Πολιτικής με την επωνυμία Φόρουμ 
Βιομηχανίας» (ΑΔΑ: 7ΔΣ74653Ο7-872).

3. Την από 25/4/2016 απόφαση του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) σχετικά 
με την έγκριση Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της 
εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, έτσι όπως αυτή αποτυ-
πώθηκε σε αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1
1. Συνιστάται Επιτροπή με την επωνυμία «Διυπουργική 

Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιο-
μηχανίας», με αντικείμενο την υλοποίηση και εξειδίκευ-
ση του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του κλάδου 
της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας και στόχο την ανά-
πτυξη του ανωτέρω κλάδου, την εξωστρέφεια του και 
τη μείωση της τιμής των φαρμάκων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Στην επιτροπή μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Πρόεδρος με αναπληρώ-
τρια του την αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Υφυπουρ-
γό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο Υπουργός 
Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα έρευνας και 
τεχνολογίας.

3. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος 
καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν 
χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρω-
τές Υπουργοί, Υφυπουργοί, διοικητές νομικών προσώ-
πων του δημοσίου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλ-
ληλοι του δημοσίου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και 
ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

Άρθρο 2
1. Η διυπουργική επιτροπή είναι αρμόδια για την προ-

ώθηση των επιλεγμένων μέτρων, δράσεων και ενεργειών 
που θα εξειδικευθούν εντός του Σχεδίου Δράσης για την 
υποστήριξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ειδικότε-
ρα, η επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Τη χάραξη στρατηγικής και τον συντονισμό δρά-
σεων για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την 
ανάπτυξη του κλάδου της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχα-
νίας, β) την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, μελετών, 
εισηγήσεων και προτάσεων για τη στρατηγική ανάπτυξη 
της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας, γ) τον συντονισμό 
των συναρμοδίων Υπουργείων και την συμβολή στη δι-
ασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του Σχεδίου, δ) την υποβολή σχετικών ει-
σηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.).

2. Η επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται 
η δραστηριότητα της.

3. Γραμματειακή υποστήριξη στην Διυπουργική Επι-
τροπή παρέχει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 3
Στα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδή-

ποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 4
Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται συ-

μπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδι-
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα.

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, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ   

 Αριθ. Υ163 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ154 /30.06.2016 

(ΦΕΚ 1991 Β΄/01.07.2016) απόφασης «Σύσταση 

Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυν-

σης Εμπορίου». 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 και του 

άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β) Του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα 
ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113).

2. Το άρθρο 23 της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του 
Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

3. Τη Σύσταση 4 της Οικονομικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για τη σύσταση 
Εθνικών Οργάνων για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.

4. Την υπ’ αριθ. Υ154/30.06.2016 (ΦΕΚ 1991 Β΄/ 
01.07.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού για τη «Σύ-
σταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυν-
σης Εμπορίου».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Υ154/ 

30.06.2016 (ΦΕΚ 1991 Β΄/01.07.2016) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«ε) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος- Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ   

Ι

 Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ 
ΤΕΑΣΠ/287708/20532/2808/2119 (3)
Αναστολή απόφασης αναβολής διεξαγωγής πο-

δοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματι-

κών Ομάδων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας (Super 

League - Football League), περιόδου 2016-2017. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
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β) του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώ-
πιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυ-
νεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄),

γ) το Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματι-
κός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως 
ισχύει,

δ) του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως τροποποιή-
θηκε με το Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 49 Α΄) και το Ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις 
για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο 
Κώδικα Αντιντόπινγκ ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄),

ε) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

ζ) την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/ 273142/16055/ 
3908/24-09-2015, απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155 Β΄).

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/270894/19293/ 
2715/18-08-2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή περί αναβολής διε-
ξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου πρωταθλήματος Super 
League, περιόδου 2016-2017 (ΦΕΚ 2555 Β΄).

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/276627/19761/ 
2753/26-08-2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή που αφορά 
συμπλήρωση της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/270894/ 
19293/2715/18-08-2016 απόφασης, περί αναβολής διε-
ξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου πρωταθλήματος Super 
League, περιόδου 2016-2017, δεδομένου ότι κατά τον 
χρόνο υπογραφής αυτής, δεν είχε προσδιοριστεί καμία 
άλλη διεξαγωγή ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και ανα-
βολή ομοίως, τουλάχιστον μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 
2016, της διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου 
Επαγγελματικών Ομάδων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας 
(Super League - Football League), περιόδου 2016-2017, 
αποφασίζουμε:

Την αναστολή της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ 
276627/19761/2753/26-08-2016 (ΦΕΚ 2669 Β΄) απόφα-
σης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Σταύ-
ρου Κοντονή, με την οποία είχε αποφασιστεί η αναβο-
λή της διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου 
Επαγγελματικών Ομάδων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας 
(Super League - Football League), περιόδου 2016-2017.

Η προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ  
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*02028490709160004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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