
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύ-
ματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

2 Ειδική πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας» και δ.τ. 
«Ε.Π.Α.Ψ.Υ.».

3 Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 
2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δρα-
στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/
21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/
Β΄/14-2-2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων 
έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας.

4 Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη-
ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά-
λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από 
το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 159154/Γ4 (1)
  Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύ-

ματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 7 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση 

και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθη-
σης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του ν. 4505/2017 (Α’ 189).

β. Του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 3369/2005, (Α’ 171) 
«Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης».

γ. Του ν. 3748/2009 (Α’29): «Πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελμα-
τικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

δ. Του ν. 3879/2010 (Α’ 163): «Ανάπτυξη της Διά Βίου 
Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Την αριθμ. 127175/Η/ 2011 κοινή υπουργική από-
φαση (Β’ 2508): «Συγχώνευση διά απορροφήσεως 
των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν.)».

3. Την αριθμ. 5403/323/27.03.2018 απόφαση του 
Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα «Έγκριση εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» όπως διαβιβάστηκε με 
τα αριθμ. 604/54/10320/28-03-2018 και 604/72/12331/
17-04-2018 έγγραφα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4. Την αριθμ. Φ.1/Γ/38ΝΠ/65651/Β1/25-04-2018, ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη ή δημοσιονομική 
επίπτωση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή 
του προϋπολογισμού του φορέα.

5. Την αριθμ. 98155/Γ4/14-06-2018 (Β΄ 2366) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας 
του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης».

6. Το αριθμ. 604/116/21283/28-06-2018 έγγραφο του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 28 της αριθμ. 98155/Γ4/
14-06-2018 (Β΄2366) απόφασης με θέμα «Κανονισμός 
Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μά-
θησης» ως ακολούθως:

Άρθρο 28
Άδειες άνευ αποδοχών

1. Για ειδικούς λόγους επιτρέπεται, με πράξη του Προ-
έδρου η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτησή 
του, άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1) ξενώνας Αριάδνη
2) Οικοτροφείο Χαλκίδας
3) προστατευόμενο διαμέρισμα Λυκόβρυσης
4) προστατευόμενο διαμέρισμα Λιβαδειάς
5) προστατευόμενο διαμέρισμα Αριάδνη
6) προστατευόμενο διαμέρισμα Οδυσσέας
7) προστατευόμενο διαμέρισμα Πεντέλη
β) ως φορέα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Κοινω-

νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 

έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018

 Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029 (3)
Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 

(ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατη-

γορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 

του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τρο-

ποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ. 

2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την 

κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων 

της 9ης Ομάδας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/

2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση 
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες δι-
ατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος».

2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’160), όπως τροποποιήθηκε 
από το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με 
τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριο-
θέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’91).

3. Τις διατάξεις του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποι-
ητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’60) «Διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’74) και ειδικότερα το άρ-
θρο 2Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/
2018 «Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευ-
τικής κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α’41) όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 110/Α/05.11.2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο».

9. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. οικ. 
51483/700/Φ.15 (ΦΕΚ 1692 Β/15.5.2018) «Όροι και προϋ-
ποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασίας της φαρ-
μακευτικής κάνναβης» όπως ισχύει..

10. Την αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/
Β/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρα-
φος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 2307/2018 
(ΦΕΚ: 439/Β/14-2-2018).

11. Την με αριθμ. 8685/27.04.2018 απόφαση Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Σ. Φάμελλου,για κατάταξη δραστηριό-
τητας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων προ-
ηγμένης θεραπείας (ΑΔΑ: Ω45Μ4653Π8-3ΗΟ).

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

Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/2016 (ΦΕΚ 

2471/Β/10.8.2016) απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 
1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως 
έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/
οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ: 439/Β/14-2-2018), ως προς την 
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της, 
9ης Ομάδας, ως ακολούθως:

1.1. Παράρτημα IX, Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστη-
ριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»:

1.1.1. Τροποποιείται η ενότητα δραστηριότητας με α/α 
99 «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων» σε υποενότητα α/α 
99α και προστίθεται υποενότητα με δραστηριότητα α/α 
99β «Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων προηγ-
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μένης θεραπείας χωρίς χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1394/2007 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ» και υποενότητα με δραστηριότητα 
α/α 99γ «Επεξεργασία και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης» όπως περιέχεται στον πίνακα 
Α του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Η καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης ως δραστηριότητα πρωτογενούς τομέα δεν υπάγεται στις κατηγορίες 
έργων και δραστηριοτήτων της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας των οποίων 
η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει αυτής, και για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος 
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για 
την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή 
εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις 
της παρούσας.

Άρθρο 3
Ισχύς απόφασης

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

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Α

Ομάδα 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Είδος έργου Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις

99α

Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων 
και φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων

Παραγωγή 
με χημική 
μετατροπή 
ή βιολογική 
διεργασία

Οι δραστηριότητες 
που δεν υπάγονται 
στην υποκατηγορία 
Α1

Η συσκευασία ή/
και αποθήκευση 
ως αυτοτελής 
δραστηριότητα 
εντάσσεται στις 
περιπτώσεις με 
Α/Α 201, 204

99β

Παραγωγή φαρμακευτικών 
σκευασμάτων προηγμένης 
θεραπείας χωρίς χημική 
μετατροπή ή βιολογική 
διεργασία, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 
2 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1394/2007 και στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2001/83/ΕΚ

Το σύνολο

99γ
Επεξεργασία και παραγωγή 
τελικών προϊόντων 
φαρμακευτικής κάνναβης

Οι δραστηριότητες 
που δεν υπάγονται 
στην κατηγορία Β

Τελικά 
προϊόντα 
φαρμακευτικής 
κάνναβης 
χωρίς χημική 
μετατροπή

  Γ. Γ Περιβάλλοντος Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
     Χ. Μπαριτάκη  Σωκράτης Φάμελλος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 




