Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 98
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137), β)
του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141),
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄/143) και 94/2012 (Α΄/149), γ) του άρθρου 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. 113/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄/141) καταργείται.

2.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
1.

Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 88/2012 (Α΄/143), αντικαθίσταται ως εξής: 1 από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων,
οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε

2.

Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε,
ως εξής: 1 από τις διευθύνσεις αα) Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, η οποία συστάθηκε με το
άρθρο 3 π.δ. 77/1985 (Α΄/28), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2
παρ. 1 περ. δ’ π.δ. 96/2010) και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία
(άρθρο 50 παρ. 2 περ. ζ’ ν. 3918/2011, Α΄/31), ββ) «Άθλησης για Όλους», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39
ν. 2725/1999 (Α΄/121) και μεταφέρθηκε στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2

παρ. 1 περ. δ’ π.δ. 96/2010) και γγ) Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής, η οποία με το άρθρο 13 παρ. 3
(περ. ζ΄, η΄, θ΄) ν. 3370/2005 (Α΄/176), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2 ν. 3918/2011 (Α΄/31),
συστάθηκε και υπήχθη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του πρώην
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι ανωτέρω Διευθύνσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί
κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και το προσωπικό
τους και με τους φορείς που αυτές επόπτευαν, από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού .
3.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012, αντικαθίσταται, από τότε που
ίσχυσε, ως εξής:

4.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012, αντικαθίσταται, από τότε που
ίσχυσε, ως εξής:

Άρθρο 3
1.

Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄/149), αντικαθίσταται ως εξής: α) τις υπηρεσίες που
ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μεταφέρθηκαν με τα π.δ. 184/2009 (Α΄/213), 189/2009 (Α΄/221), 50/2010 (Α΄/89) και 127/2010 (Α΄/214) στο
πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 1 του ν. 3922/2011, Α΄/35), το οποίο συστάθηκε με το ν. 1753/1919 (άρθρο
3) και υπήχθη στο ανωτέρω Υπουργείο (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3922/2011), της Ελληνικής Υπηρεσίας
Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων -ΕΛΥΔΝΑ, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1
του ν. 4033/2011 (Α΄/264) και υπήχθη στο ανωτέρω αυτό Υπουργείο, καθώς και της Γενικής Γραμματείας
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 96/2010, άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2010), όπως έχουν
διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους
και τους φορείς που επόπτευαν, .

Άρθρο 4
1.

Το άρθρο 6 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 5
1.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6
1.

Στο άρθρο 8 του π.δ. 85/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

2.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2
του π.δ. 94/2012 (Α΄/149) καταργείται.

Άρθρο 7
1.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις
περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2012-08-10

Υπογράφοντες:
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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