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Την ανασύνθεση, την συγχώνευση αλλά και την κατάργηση ορισμένων 

Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων και Επιτροπών αποφάσισε η κυβέρνηση, μετά 

από εισήγηση του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

Η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση εννέα Συλλογικών Κυβερνητικών 

οργάνων και επιτροπών επειδή διαπιστώθηκε ότι το έργο και οι αρμοδιότητες 

τους καλύπτονται από άλλα κυβερνητικά όργανα. Έτσι τα συλλογικά κυβερνητικά 

όργανα από 21 που ήταν μέχρι σήμερα μειώνονται στα 12.

Στόχος της κυβερνητικής αυτής απόφασης είναι, η εξάσφάλιση μιας ουσιαστικής 

και αποτελεσματικής λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων και επιτροπών, ο 

επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων τους 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες και η προώθηση των 

κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης θα συμμετέχει μόνο σε 

δύο επιτροπές και όχι σε επτά όπως προέβλεπαν οι προηγούμενες σχετικές 

κυβερνητικές ρυθμίσεις, ενώ στις υπόλοιπες επιτροπές θα προεδρεύουν οι 

αρμόδιοι υπουργοί.
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1. Η “Κυβερνητική Επιτροπή’  , της οποίας οι αρμοδιότητες είναι τα

γενικότερα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, η λήψη κυβερνητικών μέτρων, ο 

συντονισμός του κυβερνητικού έργου, η παρακολούθηση, η υλοποίηση των 

αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της κυβέρνησης, καθώς και 

η λήψη αποφάσεων για θέματα που παραπέμπει σε αυτή ο πρωθυπουργός ή οι 

υπουργοί.

Η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση του ΚΥΣΥΜ, το οποίο δεν έχει 

συνεδριάσει από τον Οκτώβριο του 1993.

Της κυβερνητικής επιτροπής προεδρεύει ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 

συμμετέχουν οι υπουργοί Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης Άκης Τσοχατζόπουλος, Υπουργός Εθνικής'Αμυνας Γεράσιμος 

Αρσένης, Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, Υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου, Υπουργός Οικονομικών Αλέκος 

Παπαδόπουλος, Υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου και Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 

Κώστας Λαλιώτης.

2. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και'Αμυνας

(ΚΥΣΕΆ), το οποίο ανασυγκροτείταιώστε να έχει την σύνθεση της Κυβερνητικής 

Επιτροπής με τηνπροσθήκη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή 

υπουργού Εξωτερικών και κατά περίπτωση των Υπουργών Αιγαίου και 

Μακεδονίας και Θράκης, ενώ το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) καταργείται 

και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάζονται στο ΚΥΣΕΑ.
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3. Η “Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής’ ,

ανασυγκροτείται. Ενώ καταργούνται το Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής 

Πολιτικής (ΑΣΟΠ), η Επιτροπή Αποκρατικοποίησης και η Επιτροπή Τιμών και 

Εισοδημάτων. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποκρατικοποίησης 

μεταβιβάζονται στην Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής και οι 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων ασκούνται από την Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπυργείου Εθνικής Οικονομίας.

Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής αποφασίζει για θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γενικότερης σημασίας και παίρνει τα 

αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της 

κυβέρνησης. Παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή του 

προγράμματος αυτού και των αποφάσεων της.

Η Επιτροπή οικονομικής και κοινωνικής Πολιτικής αποτελείται από: τον Υπουργό 

Εθνικής Οκονομίας, ως πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό 

Ανάπτυξης, τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, τον υπουργό Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τον υπουργό Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών.

4. Η “ Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής και Ποιότητας Ζωής’  ,

δημιουργείται με σκοπό την χάραξη και την επεξεργασία πολιτικής για τα θέματα 

που συνδέονται με την κοιννωική συνοχή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.



- 4-

Η Επιτροπή κοινωνικής Συνοχής και Ποιότητας Ζωής παρέχει κατευθύνσεις και 

εξετάζει τα μέτρα που είναι αναγκαία να ληφθούν με σκοπό την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και του ποιοτικού χαρακτήρα της αναπτυξιακής προσπάθειας 

της χώρας.

Η Επιτροπή Κοινωνικής συνοχής και Ποιότητας ζωής αποτελείται από: τον 

Υπουργό Εργασίας, ως πρόεδρο, τον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας, τον Υπουργό 

Γεωργίας, τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό 

Πολιτισμού, τον Υφύπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Υφυπουργό Οικονομικών, 

τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων'Εργων.

5. Η “Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών

Οικονομικών Σχέσεων της χώρας" (ΕΔΟΣ). Σκοπός της Επιτροπής αυτής 

είναι ο συντονισμός της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των διεθνών 

οικονομικών σχέσεων.

Η Επιτροπή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων'αποτελείται από: τον Υπουργό 

ή Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εθνικής 

Οικονομίας, τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό 

Γεωργίας, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Υπουργό Μεταφορών.

6 . Η “ Επιτροπή με σκοπό τον συντονισμό της κυβερνητικής

πολιτικής στον τομέα των σχέσεων Ελλάδας-Κοινότητας και την 

προώθηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
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Η Επιτροπή για τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα 

των σχέσεων Ελλάδας-Κοινότητας και την προώθηση της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης θα αποτελείται από: τον Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό 

Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Υπουργό 

Οικονομικών, την Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό 

Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Υπουργό Μεταφορών.

7. Η “Επιτροπή για  την Κοινωνία της Πληροφορίας” .Το Κυβερνητικό

Συμβούλιο Πληροφορικής (ΚΥΣΥΠ) και η ΚΥΣΕΤΕ καταργούνται.

8 .  Η “Επιτροπή Μεγάλων Έ ργω ν” .

9. Η “Επιτροπή θεσμώ ν και Αποκέντρωσης”.

Η Επιτροπή Θεσμών και Αποκέντρωσης αποτελείται από: τον Υπουργό 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τον Υπουργό Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Παιδείας.



1 0 . Η 'Ε π ιτροπή χάραξης, σχεδίασης και εποπτείας της κρατικής 

πολιτικής γ ια  την περ ιφ έρεια  της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης’ .

11. Το 'Κυβερνητικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας’ .

1 2 . Η “Επιτροπή για  την μελέτη αντιμετωπίσεως των προβλημάτων εκ 

της εισόδου ατόμων στην χώρα από τις Βαλκανικές και άλλες χώρες.



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η συνεχής και ουσιαστική λειτουργία του Υ.Σ. και των λοιπών συλλογικών 

οργάνων της Κυβέρνησης αποτελεί δεδηλωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης.

Στα πλάισια της πρόθεσής μας να ασκούν τα όργανα αυτά ουσιαστικά και 

απρόσκοπτα τις αρμοδιότητές τους, και, ειδικότερα, να μπορεί το Υ.Σ. να
i

καθορίζει και να κατευθύνει, όπως το Σύνταγμα επιβάλλει, την γενική πολιτική
(

της χώρας, ουσιαστικά και αποτελεσματικά, προχωρούμε στην αφαίρεση ενός

μεγάλου τμήματος απόαις αρμοδιότητες του Υ.Σ..
, ' . . .  . — - ^

Οι αρμοδιότητες αυτές του Υ.Σ. έχουν συσσώρευθεί σταδιακά και 

αποσπασματικά. Κάποιες αφορούν ζητήματα ελάσσονος σημασίας,, που 

ανετέθησαν στο Υ.Σ. για λόγους που συχνά έχουν εκλείψει, και λειτουργούν πλέον 

μόνο ως άσκοπη επιβάρυνση του έργου του.

Ενδεικτικά : έγκριση απαλλαγής εισητηρίων από τέλη υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων για τη μεταφορά, επαναπατριζόμενων Αρμενίων, έγκριση της ειδικής 

σύμβασης μεταξύ του ΥπΟικ-^και των Γενικών Αποθηκών Ελλάδος για τη 

χρησιμοποίηση αποθηκών ως προσωρινών τελωνειακών αποθηκευτικών χώρων. 

Άλλες αφορούν μεν πτυχές σημαντικών θεμάτων, όπου όμως θα πρέπει οι

Υπουργοί, στον τομέα ευθύνης.των οποίων αυτά εμπίπτουν, να έχουν -την -
! :·

ευχέρεια να παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις, δεδομένου ότι είναι ήδη αρμόδιοι
1 »

και αποφασίζουν για πολύ σημαντικότερα θέματα. ί

% Συνολικά αφαιραύνται 68 ειδικότερες αρμοδιότητες You Υ. Σ., επί συνόλου 

120, οι οποίες πλέον ανάτίθενται στους αρμόδιους καθ'ύλην Υπουργούς. 

Παραμένουν στο Υ.Σ. όλες εκείνες οι ειδικότερες αρμοδιότητες που ανήκουν στα
i

χώρο της γενικότερης πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας ή αποτελούν θέματα 

γενικότερης πολιτικής σημασίας.

Με τη συγκέντρωση στον ουσιαστικό του στόχο, τα Υ.Σ. γίνεται πιό 

λειτουργικό και ικανό να επιτύχει στο έργο του.


