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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ197 (1)
  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξαν-
δρο Χαρίτση. 

 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, 
(Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β) του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» (Α΄ 251), 
όπως ισχύει,

γ) του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 - 2013» (Α΄ 267), όπως ισχύει,

δ) του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει,

ε) των άρθρων 75, 76 και 79 του Ν. 4375/2016 «Οργά-
νωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύ-
γων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής προσαρμογή της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ 
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδι-
ατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 51), όπως ισχύουν,

στ) του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως 
ισχύει,

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

η) του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208),

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

ι) της Υ173/4.11.2016 «Σύσταση θέσεων Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 3610).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Αλέξανδρο Χαρίτση, ανατίθεται η άσκηση των ακόλου-
θων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (άρθρο 
36 του Π.δ. 116/2014),

β) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΚΤ,

γ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΤΠΑ και ΤΣ,

δ) της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλ-
λων πόρων (ΕΓ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π),

ε) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (άρθρο 41 του 
Π. δ. 116/2014),

στ) από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων (άρθρο 32 του Π. δ. 116/2014). Η αρμοδιό-
τητα αυτή ασκείται από κοινού με τον υπουργό, πλην της 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού, η 
οποία ασκείται από κοινού με τον υφυπουργό.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ζ) της εποπτείας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχεί-
ρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

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

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

ρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδο-

ση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπλη-
ρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,

στ) η υποβολή ερωτημάτων στο νομικό συμβούλιο 
του κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτή-
σεων και

ζ) η εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διε-
θνείς οργανισμούς.

Άρθρο 3
1. 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 συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, 
η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την 
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές 
του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των 
υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιω-
τικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου, και 

γ) ο διορισμός της διοίκησης και τα θέματα προσω-
πικού και οικονομικής διαχείρισης του εποπτευόμενου, 
κατά το άρθρο 1 περ. ζ) της παρούσας, φορέα ΜΟΔ ΑΕ.

Άρθρο 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, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ι

Αριθμ. Υ198 (2)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκρά-

τη Φάμελλο. 

 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 Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

γ) του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 
167), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχε-
διασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α΄207), όπως ισχύει,

ε) του Π.δ. 325/2000 «Συγκρότηση, οργάνωση και λει-
τουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης» (Α΄ 266), όπως ισχύει,

στ) του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄179), όπως ισχύει,

ζ) του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 4042/2012 «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24),

η) του άρθρου 59 παρ. 1 περ. α) του Ν. 4002/2011 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι-
ονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180),

θ) του άρθρου 51 του Ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς 
στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Δι-
ατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των 
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυ-
σικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α΄149),

ι) της κοινή υπουργική απόφαση 100008/ΕΥΘΥ 
936/28.9.2016 «Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» και 
αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 19883/10.09.2008 (ΦΕΚ 
1957/Β/2008) και 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ 1170/Β/2009) 
κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν (ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος)» (Β' 3296),

ια) του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι-
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄182), όπως ισχύει,

2. Το Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄113),
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3. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

4. Την Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β' 2076).

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

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Σωκράτη Φάμελλο ανατίθεται η άσκηση των ακό-
λουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δρα-
στηριοτήτων, με το σύνολο των τμημάτων και υπηρεσι-
ών που υπάγονται σε αυτή, από κοινού με τον υπουργό,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με το σύνολο των τμημάτων και υπηρεσι-
ών που υπάγονται σε αυτή,

γ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύ-
νολο των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών,

δ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των Υπη-
ρεσιών που υπάγονται σε αυτή και

ε) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δό-
μησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, από κοινού με τον 
υπουργό,

στ) της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περι-
οχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, της Γενι-
κής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, με το σύνολο των 
Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, από 
κοινού με τον υπουργό, και

ζ) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας - Τομέας Περιβάλλοντος, από κοινού 
με τον Υπουργό.

2. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορέων, αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανά-
πτυξης (ΕΚΠΑΑ),

β) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,
γ) Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,
δ) Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρι-

σης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής, από κοινού 
με τον Υπουργό,

ε) Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Πε-
ριβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και 
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», 
από κοινού με τον υπουργό, και 

στ) Πράσινο Ταμείο, από κοινού με τον υπουργό.

 Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία για θέματα περιβάλ-

λοντος, η οποία ασκείται 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 την έκδοση διαταγμάτων και η έκδο-
ση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπλη-
ρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,

στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων 
οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτι-
κού δικαίου και φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 
1, από κοινού με τον υπουργό, και

ζ) η υποβολή ερωτημάτων προς το νομικό συμβούλιο 
του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτή-
σεων.

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 συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

β) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση 
και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέ-
σης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών 
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου στ) του άρθρου 2 της 
παρούσας.

Άρθρο 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, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ 

 Ι

   Αριθμ.: 121033/7121 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 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 Ν.717/1977 «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου» (Α΄ 297), όπως ισχύει,

δ) του Ν. 1796/1988 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 152), όπως ισχύει,
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ε) του Ν. 2372/1996 «Σύσταση φορέων για την επιτά-
χυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄29), όπως ισχύει,

στ) του Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και 
άλλες διατάξεις» (Α΄31), όπως ισχύει,

ζ) του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως 
ισχύει,

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

θ) του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208),

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

ια) της Υ173/4.11.2016 «Σύσταση θέσεων Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 3610).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο 

Πιτσιόρλα, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμο-
διοτήτων:

α) της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων (άρθρο 31 του Π.δ. 
116/2014),

β) από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσε-
ων, του Τμήματος Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και του Τμήματος 
Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής (άρθρο 30 του Π.δ. 116/2014) από κοινού 
με τον υπουργό,

γ) από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, της 
Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού (άρθρο 34 του Π.δ. 
116/2014), από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό,

δ) της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (άρθρο 65 του Π.δ. 116/2014), 
από κοινού με τον υπουργό,

ε) της εποπτείας της ανώνυμης εταιρείας με την επω-
νυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο στην αγγλική γλώσσα 
το «Enterprise Greece», από κοινού με τον Υπουργό,

στ) της εποπτείας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγω-
γικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), από κοινού με τον Υπουργό,

ζ) της εποπτείας του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπα-
ϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), από κοινού με τον 
Υπουργό, και η) της εποπτείας του Κέντρου Προγραμ-
ματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), από κοινού 
με τον υπουργό.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, 
β) η από κοινού με τον υπουργό πρόταση για την έκ-

δοση ατομικών και κανονιστικών 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 άλλους υπουργούς, αναπλη-
ρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, και ε) η υποβολή 
ερωτημάτων στο νομικό συμβούλιο του κράτους.

Άρθρο 3
1. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 

1 στον υφυπουργό, εξαιρούνται και παραμένουν στον 
Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του υπουργείου στο 

πλαίσιο των αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου 
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων 
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής 
αυτής,

γ) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

δ) η σύναψη διεθνών συμβάσεων, και
ε) όλα τα θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάστα-

ση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως 
προσωπικού.

2. Στις κατά το άρθρο 1 στοιχ. ε) έως η) αρμοδιότη-
τες δεν περιλαμβάνεται ο διορισμός της διοίκησης, τα 
θέματα προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης των 
αναφερόμενων σε αυτές νομικών προσώπων.

3. Με την επιφύλαξη αντίθετων ισχυουσών διατάξεων, 
όλες οι αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται με την παρού-
σα στον υφυπουργό, ανήκουν στον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

4. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρ-
μοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης αρμόδιος είναι ο υπουργός.

Άρθρο 4
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, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

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