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Α Ρ Μ Ο Δ  I Ο Τ Η Τ Ε Σ

α) ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Στο ιδιαίτερο γραφείο περιλαμβάνονται 
οι δημόσιες σχέσεις του Πρωθυπουργού, 
οι Διεθνείς Σχέσεις, η Επικοινωνία,η 
Ασφάλεια του Πρωθυπουργού και θέματα 
Τ ύ π ο υ .
Συγκεκριμένα:
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ανήκει η 
μέριμνα για τις Δημόσιες Σχέσεις του 
Πρωθυπουργού και η διατήρηση της δ η 
μόσιας εικόνας του στον τύπο και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο στο ε 
σωτερικό της χώρας όσο και στο εξω - 
τερικό, σε υψηλό επίπεδο.
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων ανήκει η 
μέριμνα για τις σχέσεις του Πρωθυ
πουργού σε διεθνές επίπεδο και ει
δικότερα η ακώλυτη πραγματοποίηση 
των επαφών του με παράγοντες και 
προσωπικότητες διεθνείς, με διεθνείς 
οργανισμούς καθώς και η συμμετοχή 
του σε συναντήσεις, διασκέψεις ή σ υ 
νέδρια με διεθ νέ ς·εν διαφέρον.

Τμήμα Επικοινωνίας

Στο τμήμα επικοινωνίας ανήκει η. μέ
ριμνα για την πολιτική επικοινωνία . 
του Πρωθυπουργού, με τον τ ύπο , φόρε ί ς'· 
συλλογικών συμφερόντων,ομογένεια,κό/ · 
και η μελέτη και εισήγηση στον Π ρ ω 
θυπουργό στα θέματα αυτά.

Τμήμα Ασφάλειας

Στην αρμοδιότητα του τμήματος Α σ φ ά 
λειας ανήκει η ασφάλεια του Πρ ωθυ
πουργού .

Τμήμα Τύπου

Στο Τμήμα Τύπου ανήκει η μελέτη τρε
χόντων θεμάτων που αφορούν στον τύπο 
και τα Μ.Μ.Ε. και η ενημέρωση του 
Πρωθυπουργού.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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Ανεξάρτητη υπηρεσία ανήκουσα απ'ευθείας 
στον Πρωθυπουργό

Α Ρ Μ Ο Δ  I Ο Τ Η Τ Ε Σ

β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουρ
γού στη διεκπεραίωση των εντολών του. 
Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφά
σεων και οδηγιών του, έχει τη γενική 
εποπτεία των υπηρεσιών και του προσω
πικού του Πολιτικού Γραφείου.

γ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφά
σεων των συλλογικών Κυβερνητικών ο ρ 
γάνων και του Πρωθυπουργού.

δ) ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Στην αρμοδιδτητά του ανήκει η παρακο
λούθηση σε όλα τα στάδια του νομοθε
τικού έργου, όλων των πράξεων που δη
μοσιεύονται στα ΦΕΚ, η μελέτη και ει
σήγηση στον Πρωθυπουργό, για κάθε θέμα 
νομιμότητας της κυβερνητικής λειτουρ
γίας και για ειδικά θέματα νομοθετι
κής πολιτικής της Κυβέρνησης.

ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Στην αρμοδιδτητά του ανήκει η μελέτη 
των τρεχόντων θεμάτων οικονομικής πο
λιτικής της Κυβέρνησης και των ειδι
κών οικονομικών θεμάτων που του αναθέ
τει ο Πρωθυπουργός. ···

στ) ΔI ΠΛΩΜΑΤ I ΚΟ ΓΡΑΦΕ I Ο.

Στην αρμοδιότητά του ανήκει η μελέτη 
των τρεχόντων θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εξωτερικών και των θε
μάτων εξωτερικής πολιτικής που του α 
ναθέτει ο Πρωθυπουργός.


