
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για 
την παρακολούθηση των πολιτικών και υποστή-
ριξη δράσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη σύνταξη της εθνι-
κής Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης επί των 
σχετικών Στόχων του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (Ο.Η.Ε.).

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ευάγγε-
λου Μπεμπέτσου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

3 Κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, 
για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός 
χερσαίας ζώνης λιμένος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3219  (1)
   Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για 

την παρακολούθηση των πολιτικών και υποστή-

ριξη δράσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη σύνταξη της εθνι-

κής Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης επί των 

σχετικών Στόχων του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών (Ο.Η.Ε.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 

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

2. Το π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236).

3. Την υπό στοιχεία Δ941/22.12.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γε-
νική Γραμματεία Συντονισμού» (ΥΟΔΔ 1055).

4. Την αποτελεσματική εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο 
της 70ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, υπό 
την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, με 
αντικείμενο την παρακολούθηση των δημόσιων πο-
λιτικών που προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των 
δεικτών αποτύπωσής τους, των διεθνών εξελίξεων στο 
πεδίο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και των υποχρεώσεων της χώ-
ρας ως προς αυτούς, τη σύνταξη της εθνικής Έκθεσης 
Εθελοντικής Αξιολόγησης, την παρακολούθηση και 
υποστήριξη της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης και 
συνεργειών με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αντίστοιχων 
διεθνών συνεργασιών. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται 
από τους κάτωθι:

- Παυλίνα Σπανδώνη του Αντωνίου, μετακλητή συ-
νεργάτιδα κατηγορίας Π.Ε. στο Ιδιαίτερο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Συντονισμού ως Συντονίστρια.

- Αλέξανδρο Αποστολόπουλο του Κωνσταντίνου, μό-
νιμο υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, 
Προϊστάμενο του Τομέα Οικονομικών της Γενικής Γραμ-
ματείας Συντονισμού ως Μέλος.

- Αλεξάνδρα Θεοδοσιάδη του Αλεξίου, μόνιμη υπάλ-
ληλο κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμέ-
νη του Τομέα Παιδείας, Υγείας και Εργασίας της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού ως Μέλος.

- Αλέξανδρο Καΐλη του Κωνσταντίνου, μετακλητό 
υπάλληλο κατηγορίας Π.Ε. στην Γενική Γραμματεία Νο-
μικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ως Μέλος.

- Πέτρο Καμπούρη του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο κλά-
δου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο του Το-
μέα Φυσικών Πόρων, Αγροτικής και Αστικής Ανάπτυξης 
και Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού 
ως Μέλος.

- Χάρι Κατσούλη του Δημητρίου, αποσπασμένη υπάλ-
ληλο σε θέση Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστα-
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μένη του Τομέα Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης της Γενικής Γραμματείας Συντονι-
σμού ως Μέλος.

- Βασίλειο Κουρμπάνη του Ιωάννη, αποσπασμένο 
υπάλληλο σε θέση Π.Ε. Μηχανικών, αναπληρωτή Προ-
ϊστάμενο του Τομέα Ανάπτυξης Επενδύσεων και Εξω-
στρέφειας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού ως 
Μέλος.

- Νικόλαο Μπλόσκα του Γεωργίου, μετακλητό συνερ-
γάτη κατηγορίας Π.Ε. στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ως 
Μέλος.

- Αναστασία Τσαρτσάρα του Χαραλάμπους, αποσπα-
σμένη υπάλληλο σε θέση Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομι-
κού, Προϊσταμένη του Τομέα Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Θεσμών της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού ως Μέλος.

- Απόστολο Φέρτη του Γεωργίου, μετακλητό συνεργά-
τη κατηγορίας Π.Ε. στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού 
Επικρατείας ως Μέλος.

- Νικόλαο Τράντα του Αθανασίου, υπάλληλο Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητα Π.Ε. Διοικητικού-
Οικονομικού, στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοι-
νοβουλευτικών Θεμάτων ως Μέλος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ευφρο-
σύνη Σπυρογιάννη του Γεωργίου, αποσπασμένη υπάλλη-
λος σε θέση Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων του Τμήματος 
Πολιτικών Εθνικής Άμυνας του Τομέα Εθνικής Άμυνας, 
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού.

Β. Έργο της Ομάδας είναι: α) η σύνταξη της εθνικής 
Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης που υποβάλλεται, 
κατόπιν πολιτικής απόφασης, προς εξέταση στον Ο.Η.Ε., 
β) η τακτική παρακολούθηση της υλοποίησης των πο-
λιτικών που συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η 
παραγωγή ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου, γ) η ενημέ-
ρωση και γνωμοδότηση για τις διεθνείς εξελίξεις στο 
πεδίο, δ) η συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, ε) η 
υποστήριξη και παρακολούθηση της δημόσιας διαβού-
λευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους του 
Ο.Η.Ε. καθώς και στ) η υποστήριξη δράσεων διεθνούς 
συνεργασίας για το θέμα, κατόπιν συνεννόησης με την 
προϊσταμένη αρχή.

Γ. Πέραν της ad hoc ενεργοποίησής της για παραδοτέα, 
η Ομάδα Εργασίας συνέρχεται το αργότερο μηνιαίως στο 
πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των πολιτικών 
εντός και εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασί-
ας, διαδικτυακά ή στην έδρα της Γενικής Γραμματείας 
Συντονισμού.

Δ. Στα μέλη της Ομάδας δεν καταβάλλεται αμοιβή ή 
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

    Αριθμ. Φ.146/69763/Ζ2  (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ευάγγε-

λου Μπεμπέτσου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258),

γ. του πρώτου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. 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),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08.06.2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07.02.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/11032/1095/25.11.2019 
(Γ’ 90/2020) πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης για τον διορισμό του Ευάγγελου 
Μπεμπέτσου σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή Α’ Βαθμίδας και με γνω-
στικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλη-
τισμό με έμφαση στην Αντιπτέριση».

3. Την από 15-03-2022 αίτηση του Καθηγητή Α’ Βαθμί-
δας Ευάγγελου Μπεμπέτσου για τη μεταβολή του γνω-
στικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της από 18-03-2022 571ης Συνεδρία-
σης (O.E.) της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανε-
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πιστημίου Θράκης με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η 
μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθη-
γητή Α’ Βαθμίδας, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της από 
16-03-2022 182ης Συνέλευσης του Τομέα Οργάνωσης 
Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής.

5. Το υπό στοιχεία  ΔΠΘ/ΔΔΚ/42766/4781/947/ 
01.04.2022 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.45964/Ζ2/19.04.2022) έγγραφο 
της Πρυτανείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου 
του Ευάγγελου Μπεμπέτσου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Ευάγγελου Μπεμπέτσου του Στυλιανού, μέλους ΔΕΠ, 
Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης, από «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλη-
τισμό με έμφαση στην Αντιπτέριση» σε «Ψυχολογία της 
Άσκησης και του Αθλητισμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2022

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/57930/2029  (3)
Κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, 

για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός 

χερσαίας ζώνης λιμένος. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 137 του ν. 4759/2020 «Εκ-

συγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νο-
μοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 245).

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

3. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α’ 79).

4. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δο-
μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160 Α’).

6. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

10. Την υπ’  αρ.  2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

Άρθρο 1
Επιπρόσθετα των οριζόμενων στο άρθρο  30 του 

ν. 4495/2017 δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή Έγκριση 
Εργασιών Μικρής Κλίμακας στις εξής κατηγορίες κατα-
σκευών ή εγκαταστάσεων εντός Χερσαίας ή εξομοιωμέ-
νης Ζώνης Λιμένων:

α. Προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την έκδοση εισι-
τηρίων, κάλυψη αναγκών φύλαξης και ασφάλειας λιμένα 
καθώς και προστασίας περιβάλλοντος, μέγιστους ύψους 
3,5 μ. και μέγιστης επιφάνειας 30 τ.μ., χωρίς σύνδεση με 
δίκτυα κοινής ωφέλειας πλην αυτών που αφορούν σε 
ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.

β. Κατασκευές απαραίτητες για την κίνηση ατόμων με 
αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, όπως κεκλιμένα 
επίπεδα (ράμπες) και οδηγοί όδευσης πεζών.

γ. Στέγαστρα για τη στάση και αναμονή των επιβατών 
πλοίων, λεωφορείων και ταξί έως μέγιστου ύψους 3 μ. 
και μέγιστης επιφάνειας 10 τ.μ.

δ. Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων 
κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέρ-
γειων και υπόγειων).

ε. Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θο-
ρύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων καθώς και 
ελέγχου κυκλοφορίας πλοίων με τον αναγκαίο εξοπλι-
σμό τους για εξυπηρέτηση αναγκών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των Περιφερειών και 
των Δήμων.

Άρθρο 2
Διαδικασία ελέγχου από άποψη ασφάλειας 
και αισθητικής

1. Όλες οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις 
πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο, με 
αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον 
ως προς τον σχεδιασμό και τα υλικά και η θέση τους δεν 
θα πρέπει να εμποδίζει την κίνηση πεζών (συμπεριλαμ-
βανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζό-
μενων ατόμων) και οχημάτων.

2. Αδειοδοτούνται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις στη χερσαία ή 
εξομοιούμενη ζώνη λιμένα. Για τις περιπτώσεις λιμένων 
που εφάπτονται με περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος 
(παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι) απαιτεί-
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ται κατά περίπτωση έγκριση της σχετικής μελέτης από 
το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ή/και από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

3. Η απόφαση για την εκτέλεση του έργου κοινοποιεί-
ται στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος Νησιωτικής
και Ενέργειας Πολιτικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

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