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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Υ182 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρα-

τείας Χριστόφορο Βερναρδάκη. 

  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. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

2. Την Υ176/04.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υπουργού Επικρατείας» 
(Β' 3617).

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

Άρθρο 1
Στον Υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη 

ανατίθεται η αρμοδιότητα της υποστήριξης των ενεργει-
ών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέ-

πουν στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και 
της συνοχής του κυβερνητικού έργου. Ειδικότερα κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνει τον 
προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση 
και το συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, ιδιαίτερα σε 
ζητήματα συναρμοδιοτήτων αυτών.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 

πρωτοβουλία, 
β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων, 
γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδο-

ση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 3
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, 8 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ   
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 Αριθ. Υ183 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρα-

τείας Δημήτριο Τζανακόπουλο. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 28 παρ. 1, 41 παρ. 4 και 90 του Κώ-

δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
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τικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (Α'98),

γ. του Π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου 
Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» 
(Α' 5),

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

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

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

Άρθρο 1
Στον Υπουργό Επικρατείας Δημήτριο Τζανακόπουλο 

ανατίθενται οι αρμοδιότητες: 
α) της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το σχεδια-

σμό και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής,
β) της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουρ-

γού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
γ) της δημόσιας ενημέρωσης για την πορεία του έργου 

της Κυβέρνησης και των φορέων της.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: 
α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 

πρωτοβουλία, 
β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων, 
γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδο-

ση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 3
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, 8 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ   

 Αριθμ. Y184 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον 

Πρωθυπουργό Δημήτριο Λιάκο. 

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 41 παρ. 2 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),

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

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

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

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Δημήτριο Λιάκο 

ανατίθεται η αρμοδιότητα της συνδρομής και υποβοή-
θησης του έργου του Πρωθυπουργού στην παρακολού-
θηση της εφαρμογής της Σύμβασης Οικονομικής Ενί-
σχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και της υλοποίησης της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, 
β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα, 
δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδο-

ση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 3
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, 8 Νοεμβρίου 2016

O Πρωθυπουργός 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ  

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