
Θέμα : Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού

Ι έ *

Σε συνέχεια της σύσκεψης που είχαμε στις 15 Οκτωβρίου για την οργάνωση της

δουλειάς μας καταλήγω και ανακεφαλαιώνω τα εξής:

1. Στόχος της δράσης του Γραφείου είναι η στήριξη του Πρωθυπουργού κατά 

την άσκηση του λειτουργήματος του. Για τον σκοπό αυτό οι σύμβουλοι και 

συνεργάτες παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο και εισηγούνται στον 

Πρωθυπουργό. Υλοποιούν της οδηγίες του Πρωθυπουργού. Συνδράμουν 

τους Υπουργούς και τον Γενικό Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, εφ' 

όσον τους ζητηθεί.

2. Ανά 15θήμερο γίνεται αμοιβαία ενημέρωση των μελών του Πολιτικού 

Γραφείου. Η κατά περίπτωση αναγκαία προβολή κυβερνητικού έργου ή 

δραστηριότητας του Πρωθυπουργικού Γραφείου αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Υπευθύνου Τύπου του Γραφείου Πρωθυπουργού, προς 

τον οποίο γίνονται όλες οι εισηγήσεις.

3. Το οργανωτικό σχήμα παραμένει ως έχει. Οι υφιστάμενες αρμοδιότητες 

των μελών του Πολιτικού Γραφείου εξακολουθούν να ασκούνται από τους 

Προϊσταμένους των επί μέρους γραφείων, τους συμβούλους και συνεργάτες 

όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

4. Ιδιαίτερη προσοχή ωστόσο πρέπει να δοθεί κατά την επόμενη τετραετία στις 

προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και στις ιεραρχήσεις του 

κυβερνητικού έργου. Είναι αναγκαίο συνεπώς να ορισθούν υπεύθυνοι 

παρακολούθησης αυτών.



Για την καλύτερη παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, υπεύθυνοι ορίζονται 

οι εξής :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

: Γ. Παπαδημητρίου

: Α. Γεωργούδης

: Ν. Οέμελης

: Τ. Γιαννίτσης

: Τ. Γιαννίτσης

: Τ. Γ ιαννίτσης

: Τ. Γιαννίτσης/Α. Αγγελίδης

: Γ. Χρυσολούρης

: Δ. Δαμιανός

: Π. Τήνιος

: Π. Τήνιος

: Γ. Παπαδημητρίου

: Β. Βουτσάκης

: Τ. Γ ιαννίτσης

: Γ. Παπαδημητρίου

: Δ. Δαμιανός

: Δ. Δαμιανός

: Τ. Γιαννίτσης/Π. Τήνιος

: Γ. Πανταγιάς/Ε. Μήτρου

Για την κοινωνία της πληροφορίας και την διυπουργική παρακολούθησή της 

ορίζεται ο κ. Γ. Χρυσολούρης.

Για θέματα πολιτικής έναντι της νεολαίας και την διυπουργική παρακολούθησή 

της ορίζεται ο κ. Β. Βουτσάκης.
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Το γραφείο ποιότητας ζωής παρακολουθεί τις δράσεις όσων Υπουργείων οι 

πολιτικές έχουν επίπτωση στην ποιότητα ζωής. Εκπονεί σε συνεργασία με τους 

άλλους Συμβούλους ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο πλέγμα δράσεων και 

παρεμβάσεων για την ποιότητα ζωής και παρακολουθεί την υλοποίηση του μετά 

την υιοθέτηση του από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση.

Για θέματα συναρμοδιότητας περισσότερων υπουργείων, οι συνεργάτες του Π/Θ 

συντονίζονται προκειμένου να γίνονται ενιαίες εισηγήσεις στον Π/Θ.

Για τις οικονομικές πτυχές των διαφόρων προσεγγίσεων-εισηγήσεων, η 

συνεργασία με το Οικονομικό Γραφείο Π/Θ είναι επιβεβλημένη.

Οι κ.κ. Λ. Μήτρου και Β. Βουτσάκης στηρίζουν τον κ. Γ. Παπαδημητρίου σε 

θέματα κοινωνίας των πολιτών.
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