
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5 
Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για την 

παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμμα-

τος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας - «Εύ-

βοια Μετά».

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 3/2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 

«Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’56), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αρ. 38/2021 (Α’184), 4/2022 (Α’26) και 
27/2022 (Α’176) όμοιες και ιδίως τα άρθρα 5Α, 7 και 8,

2. τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

3. τα άρθρα 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

4. το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

5. τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45),

6. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019,

7. τα πρακτικά των από 4.01.2023 και 11.01.2023 συνε-
δριάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρω-
γής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021,

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

Άρθρο 1
Σύσταση Υποεπιτροπής

Συστήνεται Υποεπιτροπή για την παρακολούθηση 
υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της 
Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά» (εφεξής «Υποεπιτρο-
πή»), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5Α της ΠΥΣ 
3/2021, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητι-
κής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Υποεπιτροπής

1. Η Υποεπιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α. τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για 

τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων υπουρ-
γείων και φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής και απο-
κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς πε-
ριβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, ως Πρόεδρο,

β. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

γ. τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,

δ. τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας,

ε. τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, 

στ. τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών,

ζ. τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, και

η. τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.
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3. Η γραμματειακή υποστήριξη της Υποεπιτροπής πα-
ρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

Άρθρο 3
Έργο της Υποεπιτροπής

1. Έργο της Υποεπιτροπής είναι η παρακολούθηση 
υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της 
Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά», στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής 
και ιδίως:

α. Η υποστήριξη των φορέων υλοποίησης του Προ-
γράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας - «Εύ-
βοια Μετά» σε ζητήματα υποβοήθησης και συντονισμού 
αλλά και εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων για τη χρη-
ματοδότηση.

β. Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κα-
νονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της 
περ. α, στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

2. Το έργο της Υποεπιτροπής παρακολουθείται από 
την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

3. Για την εκτέλεση του έργου της, η Υποεπιτροπή 
απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 
ή των Ο.Τ.Α., οι οποίες οφείλουν να παρέχουν σε αυ-
τήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση. 
Η Υποεπιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και περαιτέρω 
πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από ειδικούς 
συμβούλους ή άλλους φορείς, καθώς και να αξιοποιεί τις 
ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 5Α της υπ’ αρ. 3/2021 ΠΥΣ (Α’ 56).

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις Υποεπιτροπής - Λήψη αποφάσεων

1. Η Υποεπιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία 
(1) φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο 
για την εκτέλεση του έργου της, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη της. Ο 
Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με 
τη συμμετοχή ορισμένων μελών, οι αρμοδιότητες των 
οποίων συνδέονται με συγκεκριμένα αντικείμενα.

2. Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να με-
τέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, 
εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι και εμπει-
ρογνώμονες.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/
1999.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών 
του Δημοσίου

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

α. συνεργάζονται με την Υποεπιτροπή για τη διαμόρ-
φωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων και 
των προτάσεών της,

β. ενημερώνουν την Υποεπιτροπή για την πορεία υλο-
ποίησης των προτάσεών της και

γ. παρέχουν έγκαιρα στην Υποεπιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση 
και συνδρομή στο έργο της.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

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