
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ149 
  Τροποποίηση της Υ132/4-3-2016 απόφασης του 

Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονο-

μασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώ-

θηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομί-

ας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών 

δράσεων της Ελλάδας». 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 3, 4 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 άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου 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).

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

δ) Της Υ132/4-3-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξω-
στρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της 
ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών 
οικονομικών δράσεων της Ελλάδας» (Β΄ 631).

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

Άρθρο 1
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Υ132/4-3-2016 

απόφασης Πρωθυπουργού προστίθεται περίπτωση ιβ΄ 
ως εξής:

«ιβ) Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Άρθρο 2
Το άρθρο 4 της Υ132/4-3-2016 απόφασης Πρωθυ-

πουργού αναριθμείται σε άρθρο 5 και το άρθρο 5 της 
ίδιας ως άνω απόφασης σε άρθρο 6.

Άρθρο 3
Στην Υ132/4-3-2016 απόφαση Πρωθυπουργού, προ-

στίθεται άρθρο 4 ως εξής: 
«1. Για την υποβοήθηση του έργου της, η «Επιτροπή 

Εξωστρέφειας», επικουρείται από Ομάδα με την ονο-
μασία «Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας», (στο εξής 
ΕΟΕ). Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας 
και η διάρκεια της καθορίζονται με απόφαση της Επιτρο-
πής Εξωστρέφειας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ132/4-3-2016. Ειδικά ως προς 
την σύνθεση της ΕΟΕ, η απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου εκδίδεται μετά από πρόταση των κατά περί-
πτωση αρμοδίων Υπουργείων ή Φορέων.

2. Τα μέλη της ΕΟΕ δεν λαμβάνουν καμία πρόσθετη 
αμοιβή ή αποζημίωση.

3. Προς υποβοήθηση του έργου της ΕΟΕ δύναται να 
συστήνονται υποστηρικτικές Ομάδες Εργασίας, ανά 
τομέα τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης. Η σύνθεση, οι 
αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και η διάρκεια των 
ομάδων εργασίας καθορίζονται με απόφαση της Επιτρο-
πής Εξωστρέφειας.

4. Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας της προηγούμενης 
παραγράφου δεν λαμβάνουν καμία πρόσθετη αμοιβή 
ή αποζημίωση».

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 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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