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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 64
6 Μαΐου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137).
β) Των 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 του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας 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) και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό
2876/07.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β’ 2234).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98).
2. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την 49/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφα−
σίζουμε:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 του π.δ. 189/2009 προστίθεται περίπτ. δ
που έχει ως εξής:

«δ) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, ως Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Επιχει−
ρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης και με έδρα τη Θεσσαλονί−
κη, με το σύνολο των θέσεων και του προσωπικού του
το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης
Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης. Στην Επιχειρησιακή
Μονάδα Ανάπτυξης μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες
του Τμήματος Οικονομίας και Ανάπτυξης που συνδέο−
νται θεματικά με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας.
αα) Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό και έχει ως σκοπό, στο πλαίσιο
της γενικής πολιτικής του Υπουργείου, το σχεδιασμό,
την προώθηση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμά−
των και δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονί−
ας−Θράκης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με προώθηση των
αρχών της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης
στις υποδομές που χρησιμοποιεί και με πιλοτική εφαρ−
μογή καινοτόμων αρχών διοίκησης.
ββ) Στις αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας
Ανάπτυξης ανήκουν, πέραν των μεταφερόμενων κατά το
δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ και των αναφερόμενων
στην υποπερίπτ. αα, ειδικότερα οι ακόλουθες :
1) Ο συνεκτικός σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρ−
μογή των αναπτυξιακών στρατηγικών του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και όσων
σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των
αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως είναι ιδίως το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανα−
φοράς, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα,
οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν−
δύσεων, το πρόγραμμα INTERREG (Ενδοπεριφερειακό,
διασυνοριακό και τα λοιπά διακρατικά κοινοτικά προ−
γράμματα).
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2) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή ειδικού
αναπτυξιακού προγράμματος για τη μητροπολιτική πε−
ριοχή της Θεσσαλονίκης.
3) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή συμπρά−
ξεων Δημοσίου − Ιδιωτικού Τομέα στο χώρο ευθύνης
της.
4) Η αξιολόγηση, χρηματοδότηση και εποπτεία των
ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες επιδιώκουν ή λαμβά−
νουν δημόσια χρηματοδότηση στο χώρο ευθύνης της.
5) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή των
δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης των λιμένων του χώρου
ευθύνης της.
6) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, η εφαρμογή και η προ−
ώθηση καινοτομικών αναπτυξιακών σχεδίων, στη βάση
των αρχών της «Πράσινης Ανάπτυξης» και αειφορίας.
7) Η υποστήριξη και προώθηση των Περιφερειακών
οικονομικών διακρατικών σχέσεων, ιδίως με τις χώρες
των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ−
ρώπης.
8) Ο σχεδιασμός και η εποπτεία εφαρμογής της απα−
ραίτητης για την προώθηση των αναπτυξιακών σχεδίων
επικοινωνιακής στρατηγικής.
9) Η οργάνωση και λειτουργία πρότυπης μονάδας με
σκοπό την εξυπηρέτηση, από αυτήν και μόνο, για όλα
τα στάδια (one stand step) των πολιτών και των επιχει−
ρηματιών στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
10) Ο σχεδιασμός και η εποπτεία πραγματοποίησης
και εφαρμογής προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυ−
βέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς της μέσα από
ασφαλείς διαδραστικές ηλεκτρονικές πύλες.
11) Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών
και η συστηματική εποπτεία της αγοράς στο χώρο ευ−
θύνης της.
γγ) Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομίας και
Ανάπτυξης που δεν μεταφέρονται κατά το δεύτερο εδά−
φιο της περίπτ. δ στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας ασκεί, έως τη συγκρότηση

αντίστοιχου Τμήματος στη Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το μεταφερόμενο
με το παρόν προσωπικό. Με τη στελέχωση της Επιχει−
ρησιακής Μονάδας το προσωπικό αυτό επανέρχεται στη
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης».
Άρθρο 2
Το μεταφερόμενο προσωπικό του άρθρου 1 εξακο−
λουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του
παρόντος.
Άρθρο 3
Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργών, όπως προσδιο−
ρίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται
αντίστοιχα προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις
διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγμα−
τος αυτού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται
Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με
τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός
στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.
Άρθρο 4
Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέ−
ρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν έως τις
31.12.2010 τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από
τα οποία μεταφέρονται.
Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01000640605100004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

