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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Υ 188 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Κατρούγκαλο.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρω-
ση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών» (Α΄ 117), όπως ισχύει,

γ) του Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» 
(Α΄ 177),

δ) του Π.δ. 457/1993 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοι-
νοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών» (Α΄ 192),

ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, ως Πρωθυπουργού (Α΄ 113),

στ) του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

ζ) της Υ5/27.01.2015 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄204).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Κα-
τρούγκαλο ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρ-
μοδιοτήτων:

1.α) Της Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υπαγόμενων σε αυτή Διευθύνσεων, κα-
θώς και του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΕΚ),

β) του Τμήματος Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της 
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας,

γ) από τη Δ3 Διεύθυνση Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και Συμβουλίου 
της Ευρώπης, του II Τμήματος Συμβουλίου της Ευρώπης,

δ) η εκτέλεση ειδικών αποστολών,
ε) θεμάτων μετανάστευσης και προσφυγικού ζητή-

ματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

2. Της υπογραφής των αποφάσεων υπηρεσιακής με-
τακίνησης του προσωπικού του Γραφείου του.

3. α) Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με 
άλλες χώρες,

β) της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων, 
με το σύνολο των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπά-
γονται σε αυτή,

γ) η εκτέλεση ειδικών αποστολών, ιδίως για θέματα 
που έχουν σχέση με τις διεθνείς οικονομικές διαπραγ-
ματεύσεις της Ελλάδας,

δ) συνεπικουρεί τον Υπουργό Οικονομικών στα θέμα-
τα που σχετίζονται με τις οικονομικές σχέσεις της Ελλά-
δας με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

΄Αρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
ε) η πρόταση για έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση 

πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρω-
τές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
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Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) Ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου-
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας 
προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου.

΄Αρθρο 4 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός 
ΑΛΕΞΙΟΣ Π.ΤΣΙΠΡΑΣ

Ι

    Aριθμ. Υ187 (2)
Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτή-

των στον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλα-

μπουράρη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 41 παρ. 4 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98),

γ. του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

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

2. Την Υ22/6.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη» 
(Β΄ 2144).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της Υ22/6.10.2015 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατεί-
ας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη» αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη 
ανατίθεται η αρμοδιότητα: 

α) της υποβοήθησης του Πρωθυπουργού στο συντο-
νισμό δράσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε 
θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών,

β) της συμμετοχής στην Επιτροπή Συντονισμού Με-
γάλων Έργων Υποδομής που συστάθηκε με την ΠΥΣ 
48/11.12.2015 (Α΄ 172), ως Συντονιστής,

γ) της συμμετοχής στην Επιτροπή Συντονισμού Κυβερ-
νητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 
που συστάθηκε με την Υ185/09 11 2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού (Β΄ 3640), ως Πρόεδρος».

Άρθρο 2 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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