
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσω-
ρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντι-
μετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του 
χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 
της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανά-
γκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).

2 Σύσταση και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτρο-
πής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπό-
νησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τον Τουρισμό.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 30742/1002 (1)
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσω-

ρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντι-

μετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του 

χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 

της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-

φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανά-

γκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγο-

ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

7. Το 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).

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

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

10. Την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 14556/448/07-04-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτα-
κτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρόνου 
εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 
της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
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κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55)» (Β΄1208).

13. Την υπ’ αρ. 16135/499/23-04-2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και Υγείας « Παράταση της ισχύος των 
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του 
χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 
11.03.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του” (Α’ 55)» (Β’ 1566).

14. Την υπ’ αρ. 20788/610/29-05-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτα-
κτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του 
χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 
11.03.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του“ (Α’ 55)» (Β΄ 2083).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 26308/768/30-6-2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των 
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του 
χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 
11.03.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του“ (Α’ 55)» (Β’ 2684).

16. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
χειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη συ-
νεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την 
πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 
30165/1631/23-07-2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω 
Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της 
εξ αποστάσεως εργασίας

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή 
του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο 
στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο 
εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ 
αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτα-
κτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 
της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α'55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνο-
ντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρα-
τείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/65985/770 (2)
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτρο-

πής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπό-

νησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 

για τον Τουρισμό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 

(Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την παρ. 2(α) του άρθρου 5 του ν. 4447/2016 «Χωρι-

κός Σχεδιασμός –Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 241).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
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τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

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

7. Την υπ’  αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οι-
κονόμου» (Β’ 3107), σε συνδυασμό με την παρ. 4 του 
άρθρου 17 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Το π.δ. 132/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

9. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157), όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 90/2018 «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδι-
κασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τρο-
ποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος 
χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α’ 241), καθώς 
και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών» (Α’ 162).

11. Τα υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/Γρ.ΥΦΧΑΠ/100997/1032/4.11.2019 
και υπ’  αρ. ΥΠΕΝ/Γρ.ΥΦΧΑΠ/113206/930/4.12.2019 
έγγραφα Γραφείου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας προς το Υπουργείο Τουρισμού με θέμα τον 
ορισμό μελών της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της εκπόνησης του νέου Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

12. Τα υπ’ αρ. Εισερχ.ΥΠΕΝ/Γρ.ΥΦΧΑΠ/108686/825/
22.11.2019 και υπ’ αρ. Εισερχ.ΥΠΕΝ/Γρ.ΥΦΧΑΠ/122666/
1081/20.12.2019 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του Διευθυντή Γραφείου του Υπουργού Τουρισμού.

13. Το υπ’ αρ. 875/26.03.2020 έγγραφο του Γραφείου 
Υπουργού Τουρισμού με θέμα: «Εκπρόσωποι Υπουρ-
γείου Τουρισμού στην Επιτελική Επιτροπή Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της εκπόνησης του Νέου Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό» (υπ’ αρ. Εισεχ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/31011/381/26.03.2020).

14. Το υπ’ αρ. 1029/07.04.2020 έγγραφο του Γραφείου 
Υπουργού Τουρισμού με θέμα: «Εκπρόσωποι Υπουργεί-
ου Τουρισμού στην Επιτελική Επιτροπή Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της εκπόνησης του Νέου Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό» (υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/
ΔΧΩΡΣ/34134/428/07.04.2020).

15. To υπ’ αρ. 1074/10.04.2020 έγγραφο του Γραφείου 
Υπουργού Τουρισμού με θέμα: «Εκπρόσωποι Υπουρ-
γείου Τουρισμού στην Επιτελική Επιτροπή Συντονι-
σμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του Νέου 
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό» 
Ορθή Επανάληψη του 1029/7.4.2020 (υπ’  αρ. ΥΠΕΝ/
ΔΧΩΡΣ/35255/435/10.04.2020).

16. Την ανάγκη εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τον Τουρισμό.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη Σύσταση και συγκρότηση Διυπουργικής Επιτελι-
κής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
εκπόνησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 
τον Τουρισμό.

1.1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτελική Επιτροπή Συ-
ντονισμού και Παρακολούθησης του νέου Ειδικού Χωρο-
ταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 5 του ν. 4447/2016, η οποία αποτελείται από 
εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του συναρμόδιου Υπουργείου Τουρισμού και 
συγκροτείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη ως Πρόεδρο, ο οποί-
ος θα αναπληρώνεται από την Αυγή Βάσση, μετακλητή 
υπάλληλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,

β) τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Κωνσταντίνο 
Λούλη, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Ζακίνο Κοέν, 
Διευθυντή Γραφείου Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πο-
λιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού,

γ) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας:

- την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού 
Σχεδιασμού (Γ.Δ. ΧΩΡΣ), Γεωργία Κοτίνη,

- την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχε-
διασμού της (Γ.Δ. ΧΩΡΣ), Φωτεινή Στεφανή,

- την Δήμητρα Βυτόγιαννη, μετακλητή συνεργάτιδα 
στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας αρμόδιου για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος,

δ) εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού:
- την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης 

και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), 
Ελένη Χατζηγεωργίου – Λουτσίδη,

- τον Πασχάλη Σαμαρίνη, υπάλληλο του Τμήματος Χω-
ροταξίας και Περιβάλλοντος, Υπουργείου Τουρισμού.

1.2. Επιπλέον των μελών της επιτροπής, στις συνεδρι-
άσεις της παρίστανται:

α) Τα μέλη της ομάδας επίβλεψης του μελετητικού 
έργου του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον 
Τουρισμό, τα οποία ορίζονται από τη Διεύθυνση Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού (Διευθύνουσα Υπηρεσία του 
έργου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του 
ν. 4412/2016.

β) Ως εμπειρογνώμονες που έχουν επιδείξει ερευνη-
τικό ή/και διοικητικό έργο σε συναφή αντικείμενα που 
θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία/εμπειρία τους στο 
έργο της Επιτροπής:

- ο Ανέστης Γουργιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας,

- η Μαρία Μάρακα, πρ. Διευθύντρια Ελληνικού Οργα-
νισμού Τουρισμού (ΕΟΤ),

- ο Αλέξανδρος Βασιλάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός.
1.3. Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης, 
το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναπληρωτή 
γνωστοποιούνται εγγράφως στη Διεύθυνση Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, που έχει την ευθύνη οργάνωσης των συνε-
δριάσεων της Επιτροπής.
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1.4. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν επίσης 
να παρίστανται, μετά από πρόσκληση της/του Προέδρου, 
ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και στελέχη άλ-
λων Υπουργείων, της Περιφέρειας, φορέων, οργανισμών 
ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες 
ή γνώμη επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.5. Η Επιτροπή δεν είναι αμειβόμενη.
2. Αρμοδιότητα/ Σκοπός της Διυπουργικής Επιτελι-

κής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
εκπόνησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 
τον Τουρισμό

Η Επιτροπή συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες 
κατάρτισης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου και 
δίνει κατευθύνσεις με στόχο να συνεπικουρήσει την ομά-
δα επίβλεψης του έργου σε σχέση με τη διαμόρφωση 
του περιεχομένου του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τον Τουρισμό.

3. Λειτουργία της Διυπουργικής Επιτελικής Επιτροπής 
Συντονισμού και Παρακολούθησης του νέου Ειδικού Χω-
ροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό

3.1. Η Επιτροπή συνέρχεται ανά τρίμηνο ή και τακτι-
κότερα κατά την κρίση της/του Προέδρου και μετά από 
πρόσκληση της/του Προέδρου της.

3.2. Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμό-
δια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης 

για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την κατάρτιση 
ημερήσιας διάταξης. Για την τήρηση και σύνταξη των 
πρακτικών αλλά και για τις ανάγκες γραμματειακής υπο-
στήριξης ορίζεται υπάλληλος του ΥΠΕΝ με απόφαση 
της/του Προέδρου.

3.3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται 
πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα 
των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρί-
ασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά 
περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, και οι απο-
φάσεις που λήφθηκαν.

3.4. Η συνεργασία της/του Προέδρου και των μελών 
της Επιτροπής, δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

3.5. Η θητεία της/του Προέδρου και των μελών της Επι-
τροπής ορίζεται από την ισχύ της παρούσας απόφασης 
και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

3.6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τουρισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

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