
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης 
για διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης 
αυτοψίας σε κτήρια που έχουν πληγεί από τον 
σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας 
και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/ 
4519/18-5-2010 (Β΄ 805) απόφασης περί «Σύστα-
σης αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων συλ-
λογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αιγαί-
ου και Νησιωτικής Πολιτικής που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν σε θέματα μελετών αρμοδιότητάς 
της».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.13916/Α321 (1)
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για 

διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυ-

τοψίας σε κτήρια που έχουν πληγεί από τον σει-

σμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας 

και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.07.78 Πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει-
σμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
(Α’ 203).

3. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματι-
κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

4. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ- 
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

6. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν- 
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 4337/2015.

7. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)».

9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
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11. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ- 
πουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα- 
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Της υπ’ αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Γεώργιο Ζαββό» (Β’ 3051).

14. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο- 
γραφών» (Β’ 746).

15. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-78) για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμ-
βατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και ιδίως το άρθρο 50.

17. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, p. 1-75) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 37-63) 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το 
άρθρο 44.

19. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος 
Ι του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης».

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/ 

19.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μετα-
φορών με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, 
Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» 
(Β’  2133) και την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6066/
Α325/30.09.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 
“Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/

Α325/19.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Β’ 2133) ως προς 
τις πληγείσες περιοχές.” (Β’ 4593).

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/ 
27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στε-
γαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας 
και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» (Β’ 5293, 
διόρθωση σφάλματος Β΄1432/2021), όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./8835/Α325/23.06.2021 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 2791).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που 
έχει προβλεφθεί στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/
Α325/19.05.2020 (Β’ 2133), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6066/Α325/
30.09.2020 (Β’  4593) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/ 
27.11.2020 (Β’ 5293, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1432/2021), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8835/Α325/23.06.2021 (Β’ 2791) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
19535/20.7.2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών 
Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

και επειδή
- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 

διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας 
σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 21 Μαρτί-
ου 2020 και βρίσκονται εντός των περιοχών των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων 
της Περιφέρειας Ηπείρου που οριοθετήθηκαν με την 
υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2970/Α325/19.05.2020 (Β’ 2133) 
κοινή υπουργική απόφαση, έληξε στις 03.12.2020, και 
η αντίστοιχη για τα κτήρια που βρίσκονται εντός των 
περιοχών που οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία ΔΑ-
ΕΦΚ-ΚΕ/6066/Α325/30.09.2020 (Β’ 4593) κοινή υπουργι-
κή απόφαση, έληξε στις 19.04.2021.

- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 
διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυτοψί-
ας σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης 
Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, έληξε στις 01 Ιουνίου 2020.

- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, προκάλεσαν δυσχέρεια στην 
υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για διενέργεια αυτοψίας, αποφασίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενο-
μένης από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ.) για 
την υποβολή αίτησης από τον/την ιδιοκτήτη/-τρια (ψιλός 
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κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυρι-
ότητα) ή από τον/την διαχειριστή/-τρια (σε περίπτωση 
διηρημένης ιδιοκτησίας) για διενέργεια αυτοψίας για την 
έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που έχουν πληγεί:

- από τον σεισμό της 21 Μαρτίου 2020 και βρίσκο-
νται εντός των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρει-
ας Ηπείρου που έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 (Β’  2133) και 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 6066/Α325/30.09.2020 (Β’ 4593) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις

- από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και βρίσκο-
νται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας 
και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ- Κ.Ε./26169/
Α325/27.11.2020 (Β’ 5293) κοινή υπουργική απόφαση.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρε-
σία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησής της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4151.11_80/1720 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/ 

4519/18-5-2010 (Β΄ 805) απόφασης περί «Σύστα-

σης αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων συλ-

λογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αιγαί-

ου και Νησιωτικής Πολιτικής που αποφασίζουν 

ή γνωμοδοτούν σε θέματα μελετών αρμοδιότη-

τάς της». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ιδίως του 
άρθρου 2.

1.2. Του π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπ. 
Αιγαίου» (Α΄ 1).

1.3. Του π.δ. 146/2002 «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων 
έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου» (Α΄ 119).

1.4. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

1.5. Του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορι-
κής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 241).

1.6. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

1.7. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

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

1.9. Την υπ’ αρ. 1000.0/30142/2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 341).

2. Την υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/4519/18-5-2010 
(Β΄ 805) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Υπ. Αιγαίου, 
νυν Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), «Σύσταση 
αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων συλλογικών ορ-
γάνων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα 
μελετών αρμοδιότητάς της».

3. Το υπ’ αρ. 469/17-6-2021 Ενημερωτικό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και 
Ενέργειας.

4. Το υπ’ αρ. 4151.11_80/24-6-2021 Ενημερωτικό Ση-
μείωμα του Τμήματος Προσωπικού - Οργάνωσης της 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμ-
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/ 
4519/18-5-2010 (Β΄ 805) απόφαση του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Σύσταση αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων συλ-
λογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
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σε θέματα μελετών αρμοδιότητάς της» κατά το μέρος 
που αφορά την παράγραφο:

Α) Α.1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» και Β) Β.1. «Προϊστα-
μένη Αρχή» του άρθρου 2 οι οποίες αντικαθίστανται ως 
εξής:

"Α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία»:
Α.1. Το Τμήμα Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης 

Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γε-
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι 
αποφάσεις σε επίπεδο Διευθύνουσας Υπηρεσίας λαμβά-
νονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος με εισήγηση 
και μέριμνα του επιβλέποντα, όπου απαιτείται."

"Β) «Προϊσταμένη Αρχή»:
Β.1. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής, με εισήγηση και μέριμνα της Διευθύνουσας 
υπηρεσίας, υπό Α.1. (Τμήμα Μελετών και Έργων), όπου 
απαιτείται."

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/ 
4519/18-5-2010 (Β΄ 805) απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (νυν 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) «Σύσταση αποφαι-
νόμενων και γνωμοδοτούντων συλλογικών οργάνων της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα μελετών 
αρμοδιότητάς της.

3. Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 9 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038261708210004*
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