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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 20
27 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄ 137) και
β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 21/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
1. Συνιστάται Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο συγκροτείται από:
α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών
με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό,
όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του πα−
ρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,
β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με
τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως
αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρό−
ντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,
γ) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τις αρμοδιότητες,
όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν δια−
μορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς,
δ) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας
και Θράκης με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και
προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την
έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από
αυτό φορείς.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουρ−
γός αρμόδιος για θέματα των τεσσάρων καταργούμε−

νων υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νο−
είται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συμβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης το προσωπικό του συνιστώμενου
Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό
εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχι−
κά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση
του παρόντος.
4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης βαρύνουν έως 31/12/2015 τους
προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην
Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Μακεδονίας και Θράκης οι
πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά το
μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες
και εποπτευόμενους φορείς.
Άρθρο 2
Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού
1. Συνιστάται Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού συγκροτείται:
α) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις αρμοδιότητες,
όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν δια−
μορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος με την επι−
φύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος (Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας), και με τους εποπτευόμενους από αυτό
φορείς,
β) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις
και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά
την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους
από αυτό φορείς,
γ) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Τουρι−
σμού με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσω−
πικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση
του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό
φορείς,
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δ) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις αρμοδιότητες
όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν δια−
μορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους
εποπτευόμενους από αυτό φορείς.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουρ−
γός αρμόδιος για θέματα των τεσσάρων καταργού−
μενων Υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου
νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συμβούλια του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού, το προσωπικό του συνιστώμενου
Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό
εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια
και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο έως
τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού βαρύνουν έως
31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί
για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισμού και Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων οι πιστώσεις των οποίων
μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού κατά το μέρος που αφορούν
τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευ−
όμενους φορείς.
Άρθρο 3
Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Συνιστάται Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο
συγκροτείται από:
α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τις αρμο−
διότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά
έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και
με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,
β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις αρμοδιότητες, όργανα,
θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί
κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευ−
όμενους από αυτό φορείς,
γ) τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και
προσωπικό όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την
έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από
αυτή φορείς.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός
αρμόδιος για θέματα των δύο καταργούμενων υπουρ−
γείων καθώς και για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας της προηγούμενης παραγράφου νοείται
εφεξής ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συμβούλια του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το προσωπικό
του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που
υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπη−
ρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπήγετο
έως την δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας βαρύνουν έως
31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί
για τα πρώην Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουρ−
γείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες
σε αυτό υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς. Οι δα−
πάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας βαρύνουν
έως 31/12/2015 το με το άρθρο 2 του παρόντος συνι−
στώμενο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού.
Άρθρο 4
Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων
1. Συνιστάται Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων. Το Υπουργείο συγκροτείται από:
α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις
και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά
την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους
από αυτό φορείς,
β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις
και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά
την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους
από αυτό φορείς.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός
αρμόδιος για θέματα των δύο καταργούμενων υπουρ−
γείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής
ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρ−
χικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων το προσωπικό του συνιστώμενου
Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό
εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχι−
κά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση
του παρόντος
4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων βαρύνουν έως 31/12/2015 τους
προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην
Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται
στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό
υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.
Άρθρο 5
Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργείου
Υγείας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Το Υπουργείο Υγείας μετονομάζεται σε Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με−
ταφέρεται ως σύνολο Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες,
όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν δια−
μορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους
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εποπτευόμενους από αυτή φορείς από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουρ−
γός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοείται εφεξής ο Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Έως ότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων το προσωπικό της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών
που υπάγονται σε αυτή εξακολουθεί να υπάγεται στα
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπα−
γόταν έως την δημοσίευση του παρόντος.
6. Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων βαρύνουν έως 31/12/2015 τον προϋπολο−
γισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εργασίας
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πιστώσεις του οποίου
μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγό−
μενες στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.
Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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