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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 46498/ΔΙΟΕ 1913 (1)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Αντα−

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213),
δ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με τα 
π.δ. 24/2010 (Α΄ 56), 28/2010 (Α΄ 64) και 50/2010 (Α΄ 89), και 
του π.δ. 96/2010 (Α΄ 170),

ε) του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» (Α΄ 251),

ζ) του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου» 
(Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε,

στ) του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (Α΄ 267) και

η) του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).

2) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια αναθέτουμε την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (π.δ. 59/1996, 
Α΄ 51) και

β) της εποπτείας των Οργανισμών και λοιπών φορέων 
η άσκηση της οποίας έχει ανατεθεί στις Υπηρεσίες της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 1 περίπτ. δ αριθ. 10 της Υ271/30−9−2010 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (Β΄ 1595), που αφορά την Κεντρική 
Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ.

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρ. 
1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη 
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 έκ−
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα−
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων 
και

στ) η σύσταση και συγκρότηση συναφών Επιτροπών 
και Ομάδων Εργασίας, αμειβόμενων ή μη.

Άρθρο 2

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

α) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού 
Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών ορ−
γάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής 
και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες 
του Υπουργείου,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς Ορ−
γανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, επι−
κοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε 
όλους τους τομείς και

γ) η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα 
ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Δι−
ευθύνσεων και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης 
αυτών, καθώς και ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευ−
όμενων φορέων.

2. Οι αρμοδιότητες α) του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
με τίτλο «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς», που έχει συ−
σταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με το άρθρο 
1 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258), και β) της κατά το άρθρο 1 
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παρ. 1 περίπτ. β εποπτείας ασκούνται παράλληλα από 
τον Υπουργό.

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, 13 Οκτωβρίου 2010 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
      Αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας 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 (π.δ. 
63/2005, Α΄ 98),

γ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213),
δ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με τα 
π.δ. 24/2010 (Α΄ 56), 28/2010 (Α΄ 64) και 50/2010 (Α΄ 89), και 
του π.δ. 96/2010 (Α΄ 170),

ε) του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» (Α΄ 251),

ζ) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Α΄ 165), όπως ισχύει,

στ) του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (Α΄ 267) και

η) του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).

2) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα αναθέτουμε την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων:

α) των εξής υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επεν−
δύσεων και Ανάπτυξης: 

αα) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμ−
ματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επεν−
δύσεων,

ββ) της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθμιστικών Οφειλών 
και

γγ) της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, 
των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνο−
χής»,

β) της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα,

γ) της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας − Πολιτικής Σχε−
δίασης Εκτάκτου Ανάγκης και

δ) της εποπτείας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης» (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.).

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρ. 
1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη 
νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών 
διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση 
πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς, 

ε) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων 
και

στ) η σύσταση και συγκρότηση συναφών Επιτροπών 
και Ομάδων Εργασίας, αμειβόμενων ή μη.

Άρθρο 2

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

α) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού 
Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών ορ−
γάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής 
και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες 
του Υπουργείου,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς Ορ−
γανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, επι−
κοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε 
όλους τους τομείς και

γ) η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, κα−
θώς και τα ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων και όλα τα θέματα υπηρεσιακής 
κατάστασης αυτών.

2. Οι αρμοδιότητες
α) των εξής υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανα−

πτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής 
και Δημοσίων Επενδύσεων:

αα) της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων,
ββ) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
γγ) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης των επιχειρησι−

ακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία»,

β) της εποπτείας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης» (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.),

ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

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, 13 Οκτωβρίου 2010 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  
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