
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 91589 
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β. της παρ. 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του 

Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

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

3. το 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),

4. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),

5. το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),

6. την υπ’ αριθμ. Υ173/04.11.2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β' 3610),

7. 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, Ευστάθιο 

Γιαννακίδη του Αλεξάνδρου, ανατίθεται η άσκηση των 
ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ),

β) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του Ε.Κ.Τ.,

γ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ.,

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

ε) της εποπτείας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχεί-
ρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από 

κοινού με τον Υπουργό,
β) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκού-

νται παράλληλα με τον Υπουργό,
γ) η από κοινού με τον Υπουργό πρόταση για την έκ-

δοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
ε) η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουρ-

γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
στ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο 

του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτή-
σεων,

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

η) η σύναψη διεθνών συμβάσεων, παράλληλα με τον 
Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 

1 στον Υφυπουργό, 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) Όλα τα θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάστα-
ση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως 
προσωπικού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ) Ο διορισμός της διοίκησης, τα θέματα προσωπικού 
και οικονομικής διαχείρισης του εποπτευόμενου φορέα 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Άρθρο 4

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

2. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αρμόδιος είναι ο 
Υπουργός.

Άρθρο 5
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, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  

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