
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Υ 57 
Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομι-
κής Πολιτικής. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7, 9 και 25 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019,

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’  118),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121 και διορθ. σφαλμ. Α’ 126),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155),

ζ) της υπό στοιχεία Υ3/20.1.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’  48) και

η) της υπό στοιχεία Υ86/28.8.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Οικονομικής Πολιτικής» (Β’  3346).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο πρώτο
1. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής 

μετέχουν:
α) ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή 

του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης,
β) οι Υπουργοί: βα) Οικονομικών, ββ) Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, βγ) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

βδ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βε) Υποδομών και 
Μεταφορών, βστ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
βζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βη) Τουρισμού, 
βθ) Επικρατείας με αρμοδιότητα για την παρακολούθηση 
και τον συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, βι) Επικρα-
τείας με αρμοδιότητα για την ψηφιακή διακυβέρνηση,

γ) οι Αναπληρωτές Υπουργοί: γα) Οικονομικών με αρμο-
διότητα για τη δημοσιονομική πολιτική, γβ) Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με αρμοδιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις 
και τις συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

δ) οι Υφυπουργοί: δα) στον Πρωθυπουργό με αρμο-
διότητα για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,
δβ) Οικονομικών με αρμοδιότητα για το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα, δγ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρμο-
διότητα για τις δημόσιες επενδύσεις και θέματα ΕΣΠΑ 
και δδ) Εξωτερικών με αρμοδιότητα για την οικονομική 
διπλωματία και την εξωστρέφεια, ως μέλη.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των μελών του 
Συμβουλίου, αυτά αναπληρώνονται κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 17 του ν. 4622/2019.

3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται να με-
τέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς 
τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, και άλλα μέλη 
της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς, 
συνεργάτες, εμπειρογνώμονες ή υπηρεσιακοί παράγοντες.

4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίσταται ο Γενι-
κός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, 
ο οποίος εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του οργάνου.

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου πα-
ρέχεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλ-
λήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Υπουργείου Οικονομικών που διατί-
θενται στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου 
του, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και στους 
οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανά-
γκες του Συμβουλίου.

Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Υ86/28.8.2019 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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*02038390909200002*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




