
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Υ8 
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση 

και υποστήριξη της διεθνούς πρωτοβουλίας της 

Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς και των μνημείων της φύσης από τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4622/ 

2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυα-
σμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και

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

2. Την υπό στοιχεία Π48~7308/28.2.2019 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών περί συγκρότησης Οργανωτικής 
Επιτροπής Διεθνούς Διάσκεψης (ΟΕΔΔ) για τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονο-
μιά (ΑΔΑ Διαύγειας: 64ΣΓΕ-Θ30), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Π48~46496/27.8.2019 απόφαση 
(ΑΔΑ Διαύγειας: ΨΚ2ΣΕ-ΡΛ7).

3. Την ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας (Coordination 
Unit) που θα υποστηρίξει το έργο του Πρωθυπουργού, 
αναφορικά με την παρακολούθηση και υποστήριξη της 
υλοποίησης της διεθνούς πρωτοβουλίας της Ελλάδας 
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των 
μνημείων της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής.

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

Άρθρο 1
Σύσταση - Αρμοδιότητες

1. Συστήνεται Ομάδα Εργασίας (Coordination Unit), 
ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο του Πρωθυ-

πουργού, με στόχο την υποστήριξη της διεθνούς πρωτο-
βουλίας που ανέλαβε η Ελλάδα, στο πλαίσιο της Συνόδου 
Κορυφής του ΟΗΕ (Climate Action Summit 2019), για την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημεί-
ων της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

2. Η Ομάδα Εργασίας έχει τις εξής αρμοδιότητες, εντός 
του πλαισίου των στόχων της κατά την παρ. 1:

α) Την υποστήριξη του έργου του ευέλικτου μηχανι-
σμού (flexible mechanism) για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης της διεθνούς πρωτοβουλίας, την οργάνωση 
και φιλοξενία του οποίου εισηγήθηκε η Ελλάδα στην 25η 
Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για την Κλιματική 
Αλλαγή (Μαδρίτη, 10.12.2019),

β) τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς την υλοποίη-
ση των δράσεων που αποφασίζονται από τον εν λόγω 
μηχανισμό,

γ) την προώθηση της ελληνικής πρότασης, με την υπο-
στήριξη της δημιουργίας διεθνούς δικτύου προς ανά-
πτυξη συνεργασιών μεταξύ των χωρών και των διεθνών 
οργανισμών που τη στηρίζουν και των διεθνών φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, 
της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος και της κλι-
ματικής αλλαγής,

δ) τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τις βέλτιστες 
πρακτικές επί του θέματος,

ε) την καταγραφή της τεχνογνωσίας, των πληροφο-
ριών και των δεδομένων που σχετίζονται με τις απειλές 
που αντιμετωπίζουν η παγκόσμια πολιτιστική κληρονο-
μιά και τα μνημεία της φύσης, καθώς και οι περιοχές που 
τα φιλοξενούν, λόγω της κλιματικής αλλαγής, και

στ) τη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών ως προς την 
πρόοδο της ελληνικής πρωτοβουλίας.

Άρθρο 2
Συγκρότηση

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από:
α) Τον Γεώργιο Κρεμλή, άμισθο ειδικό σύμβουλο του 

Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλ-
λοντος και κυκλικής οικονομίας, ως Πρόεδρο,

β) τον Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, 
Ακαδημαϊκό, Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό,

γ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για την Κλιμα-
τική Αλλαγή, Ακαδημαϊκό, Καθηγητή Κώστα Συνολάκη,

δ) τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την «Κλιματική Αλλαγή 
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και Πολιτιστική Κληρονομιά», Καθηγητή Κωνσταντίνο 
Καρτάλη,

ε) την Πρέσβη, Αικατερίνη Λούπα, ως Συντονίστρια 
της ΟΕΔΔ.

Άρθρο 3
Λειτουργία

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Ομάδα Εργασίας, συντο-
νίζει το έργο και τη λειτουργία της και αποτελεί τον σύν-
δεσμο μεταξύ της Ομάδας Εργασίας και του ευέλικτου 
μηχανισμού για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
της διεθνούς πρωτοβουλίας.

2. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει αδαπάνως για το 
Δημόσιο και στα μέλη της δεν καταβάλλεται καμία αμοι-
βή ή αποζημίωση.

3. Κατά τις συνεδριάσεις της η Ομάδα Εργασίας μπο-
ρεί να προσκαλεί ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακούς παρά-
γοντες, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων θε-
σμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών 
οργανισμών.

4. Η Ομάδα Εργασίας υποβάλλει, ανά τρίμηνο, έκθε-
ση ως προς τις εργασίες της, προς τον Πρωθυπουργό, η 
οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Εξωτερικών, Παι-

δείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 4
Γραμματειακή υποστήριξη

Το έργο της Ομάδας Εργασίας υποστηρίζεται γραμ-
ματειακά από υπαλλήλους των Υπουργείων που συμ-
μετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και υπαλλήλους 
των διεθνών φορέων, που ορίζονται με εισήγηση του 
Προέδρου της Ομάδας Εργασίας και απόφαση των κατά 
περίπτωση αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   
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