
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξης 39 της 31-10-2019 
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυ-

πουργικής Επιτροπής για τον συντονισμό και την 

επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του θε-

σμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

2021» για την πόλη της Ελευσίνας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 82 του Συντάγματος, 
β) των άρθρων 8, 9 και 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7 και Α’ 158) και ιδίως του 
άρθρου 5, 

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

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

2. Την ανάγκη ύπαρξης ενός συντονιστικού οργάνου 
στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί 
φορείς για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίη-
σης του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2021» για την πόλη της Ελευσίνας.

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

4. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/588531/12360/
31.10.2019 εισήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Σύσταση και συγκρότηση

1. Συστήνεται και συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή 
για τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασι-
ών υλοποίησης του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης 2021» για την πόλη της Ελευσίνας (εφεξής 
«Επιτροπή»).

2. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τoν Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρό-

εδρο,
β) τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα 

αυτοδιοίκησης και εκλογών, 
γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
δ) τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέ-

σεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
ε) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-

κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, 

στ) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

η) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, 

θ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, 
ως μέλη. 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέ-
χουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της:

α) ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη 
Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» («Eleusis 
2021»), 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας Ελευσίνας» («Eleusis 2021»), 

γ) ο Δήμαρχος Ελευσίνας, 
δ) ο Περιφερειάρχης Αττικής,
ε) ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 

(EOT.), 
στ) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
 ζ) έως έξι (6) εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, εκπρόσω-

ποι φορέων ή/και υπηρεσιακά στελέχη, που ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,

η) κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συν-
δράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου 
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Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην 
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) την εισήγηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων για 

την επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος των 
πολιτιστικών υποδομών και των καλλιτεχνικών δράσε-
ων του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2021» για την πόλη της Ελευσίνας,

β) την παροχή συνδρομής προς τον Δήμο Ελευσίνας 
και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημοτική 
Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσί-
νας», καθώς και για τη διατύπωση προτάσεων και την 
κάθε είδους υποστήριξη ως προς την υλοποίηση των 
απαιτούμενων υποδομών, έργων και δράσεων που 
εντάσσονται στον προγραμματισμό του θεσμού «Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»,

γ) τον συντονισμό σε εθνικό, περιφερειακό και δημο-
τικό επίπεδο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού 
του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2021» για την πόλη της Ελευσίνας, και των απαιτούμε-
νων ενεργειών, όπως αυτές άπτονται των αρμοδιοτήτων 
των επιμέρους κρατικών φορέων, καθώς και την επίλυση 
τυχόν διαφορών μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών,

δ) την παροχή κατευθύνσεων προς τους θεσμικούς 
φορείς, όταν απαιτείται, με στόχο την υλοποίηση των 
απαιτούμενων υποδομών, έργων και δράσεων που 
εντάσσονται στον προγραμματισμό του θεσμού «Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»,

ε) την εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε 
περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις.

Άρθρο 3 
Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης, τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως 
όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος.

Άρθρο 4 
Σύσταση Γραμματείας Διακυβέρνησης

1. Συστήνεται επταμελής Γραμματεία Διακυβέρνησης, 
η οποία είναι αρμόδια για:

α) την αποτύπωση της πορείας υλοποίησης του θε-
σμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» για 
την πόλη της Ελευσίνας, 

β) τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή τυχόν παρεκκλί-
σεων κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέτρων και 
πολιτικών καθώς και του βαθμού επίτευξης των στόχων, 

γ) την πρόταση κατάλληλων νέων μέτρων ή την τροπο-
ποίηση των υφιστάμενων για την επίτευξη των στόχων 
του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2021» για την πόλη της Ελευσίνας, 

δ) τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής του 
άρθρου 1.

2. Η Γραμματεία Διακυβέρνησης αποτελείται από έναν 
(1) εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολι-
τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
ορίζεται με απόφαση του προαναφερόμενου Γενικού 
Γραμματέα, έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ελευσίνας, 
που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας, έναν 
(1) εκπρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυ-
μης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εται-
ρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας», που ορίζε-
ται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, καθώς 
και έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και δύο (2) εμπειρογνώμονες, 
οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

3. Η Γραμματεία Διακυβέρνησης συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
με την οποία ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για 
την οργάνωση, τη λειτουργία και την εξειδίκευση του 
έργου της.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη 

του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών
και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
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