
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 35 της 17.8.2020 
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερ-

νητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

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

ζ) της υπό στοιχεία Υ 45/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄ 3328).

2. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας 
ενός εποπτικού οργάνου, σε επίπεδο υπουργών, για τη 
διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση της 
εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

4. Την υπ΄ αρ. 998/27.5.2020 εισήγηση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας (εφε-
ξής «η Επιτροπή»), η οποία είναι αρμόδια για τη διαμόρ-
φωση, υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση της εθνικής 
βιομηχανικής στρατηγικής, με στόχο την ανάκαμψη και 
ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηριότητας στη Χώρα.

Άρθρο 2
Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: 
α) Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρό-

εδρο, 
β) Τον Υπουργό Οικονομικών, 
γ) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
δ) Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ε) Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και 
στ) Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως μέλη. 
2. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο: 
α) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
β) Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), 
γ) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιο-

μηχανιών (Σ.Ε.Β.), 
δ) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος 

(Σ.Β.Ε.), 
ε) Ο Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρεί-

ας με την επωνυμία «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και 

στ) Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους ανα-
πληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Έργο της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση συνεκτι-
κής εθνικής στρατηγικής της βιομηχανίας, καθώς και η 
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υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση αυτής, με σαφείς 
στόχους, άξονες ανάπτυξης και επιμέρους δράσεις εφαρ-
μογής, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τις 
εθνικές και διεθνείς τάσεις και την ελληνική πραγματι-
κότητα σε συνδυασμό με τους στόχους της γενικότερης 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέ-
χουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλοι υπουργοί, ανα-
πληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές τραπεζών 
ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι 
λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, 
καθώς και εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το 
αντικείμενο των συζητήσεων.

Άρθρο 5
Γραμματειακή υποστήριξη

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επι-
τροπής ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 6
Ομάδες εργασίας

Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων 
της, η Επιτροπή μπορεί να συστήνει ομάδες εργασίας 
από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή 
και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο ορ-
γάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το 
έργο τους.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις φορέων 
και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφεί-
λουν να:

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή και τις ομάδες ερ-
γασίας που συνιστώνται από αυτήν για τη διαμόρφωση, 
προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων 
και αποφάσεών τους,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή και τις προαναφερό-
μενες ομάδες εργασίας για την πορεία υλοποίησης των 
αποφάσεών τους,

γ) παρέχουν έγκαιρα και κατά προτεραιότητα στην 
Επιτροπή και τις προαναφερόμενες ομάδες εργασίας 
τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε 
διευκόλυνση και συνδρομή για το έργο τους.

Άρθρο 8
Αποζημίωση

Στα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας που 
συνιστώνται από αυτήν δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε 
αμοιβή ή αποζημίωση.

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη 
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
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