
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο - πρώην ερ-
γαζόμενο της εταιρείας «Α.Ξ.Ε. ΠΛΑΖΑ».

2 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην εργα-
ζόμενο της συνεταιριστικής οργάνωσης «ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

3 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά άνεργο-πρώην εργα-
ζόμενο της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΠΝΙΚΗ 
Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

4 Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο και δρα-
στηριότητα με α/α 27 («Εφαρμογή τον Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού  - Αγίου Κοσμά») της 6ης Ομά-
δας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστι-
κής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής» του Πίνακα του Παραρτήματος VI της 
αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5 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 
τον ν. 4014/21.09-2011 (Α’ 209)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 67213/1495 (1)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο - πρώην ερ-

γαζόμενο της εταιρείας «Α.Ξ.Ε. ΠΛΑΖΑ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 74 παρ. 1β του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύ-

ησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση 
των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση 
οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27),

2. το ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258),

3. το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 29),

5. το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

6. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

7. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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20. την αριθμ. 64721/26-09-2018 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ,

21. την αριθμ. 3229/74/25-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της 
(ΑΔΑ: 6ΕΣΙ4691Ω2-ΝΞΦ),

22. την αριθμ. οικ.41487/3458/11-10-2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

23. το αριθμ. 848/21-2-2018 αίτημα της Ομοσπονδίας 
Καπνεργατουπαλλήλων Ελλάδος σύμφωνα με το οποίο 
οι εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΠΝΙΚΗ 
Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. πλήττονται ιδιαίτερα από τη μη κα-
ταβολή σε αυτούς δεδουλευμένων αποδοχών, με απο-
τέλεσμα να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσα βιο-
ποριστικές προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες,

24. το γεγονός ότι ο εργαζόμενος που έχει ασκήσει 
το δικαίωμα της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ) μολονότι η 
σύμβαση εργασίας του είναι ενεργή, μπορεί να προστα-
τεύεται ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ,

25. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων σαράντα τριών χιλιά-
δων ευρώ (343.000,00€) σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» 
οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οι-

κονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) 
σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας με την 
επωνυμία ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. που κατά τη 
δημοσίευση της παρούσας:

α. είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ και

i) η εργασιακή του σχέση με την εταιρεία έληξε μετά 
την 31.12.2014,

ii) δεν έχει πραγματοποιήσει πάνω από (70) ημερομί-
σθια ανά δωδεκάμηνο σε άλλους εργοδότες,

iii) δεν είναι δικαιούχος του ειδικού εποχιακού βοηθή-
ματος, βάσει του άρθρου 22 του ν. 1836/1989(Α’ 79) ή

β. είναι εργαζόμενος της εν λόγω εταιρείας που έχει 
ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, και πληροί τις 
προϋποθέσεις για επιδότηση ανεργίας βάσει του άρθρου 
20 του ν. 1836/1989.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

1 γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους 

των δικαιούχων του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται 
τα εξής στοιχεία:

i. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυ-
μο κάθε δικαιούχου.

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο 
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

iii. Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
v. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-

ριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως 
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς 
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και 

β) τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία και η ανεργία καθώς και η πλήρωση των αi.), 
αii.) και αiii.) κριτηρίων του άρθρου 1 ή η άσκηση του 
δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργα-
ζόμενου και η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω 
της επίσχεσης.

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δι-
καιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και 
του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΑΕΔ.

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, 18 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Υπουργός Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906 (4)
Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο και δρα-

στηριότητα με α/α 27 («Εφαρμογή τον Σχεδίου 

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτι-

κού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά») της 6ης 

Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 

αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητι-

σμού και αναψυχής» του Πίνακα του Παραρτή-

ματος VI της αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 

(Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-

ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή-
των, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο η’ του ν. 4574/2018 
(Α’ 191).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-07-2016 
(Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση και κωδικο-
ποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011), 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 170225/2014 (Β’ 135) από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των περιεχομένων 
των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 
και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με αριθμ. 1958/2012 (Β’ 21), όπως ισχύει, σύμ-
φωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς 
και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

5. Την αριθμ. Υ198/17.11.2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 
Υ72/25.09.20118 όμοια απόφαση «Τροποποίηση από-
φασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β’ 4201).

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

Άρθρο Μόνο
Στο Παράρτημα 4-6 της αριθμ. 170225/2014 (Β’ 135) 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δρα-
στηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
αριθμ. 1958/2012 (Β’ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρ-
θρο 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης 
σχετικής λεπτομέρειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
προστίθεται Υποκεφάλαιο Γ με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Γ. Έργο με α/α 27
ι. Στο κεφάλαιο 6 της ΜΠΕ ’’Αναλυτική περιγραφή σχε-

διασμού του έργου ή της δραστηριότητας’’ αναφέρονται 
όλα τα μεγέθη και χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του 
έργου που σχετίζονται ουσιαστικά με την ένταση και 
έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα ανωτέ-
ρω θα παρατίθενται ανά περιοχή και ζώνη, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγ-
ματος ’’Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
(ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κο-
σμά Περιφέρειας Αττικής’’ (ΦΕΚ 35/τ. ΑΑΠ/01.03.2018), 
καθώς και στο σύνολό τους. Στις πολεοδομικές ενότητες 
περιλαμβάνονται στοιχεία για την πολεοδομική οργά-
νωση του γηπέδου, δηλαδή για τις χρήσεις γης και τους 
όρους δόμησης, τη διάταξη οικοδομικών τετραγώνων, 
τις θέσεις κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων, εγκαταστά-
σεων κοινωνικών εξυπηρετήσεων, την ιεράρχηση του 

οδικού δικτύου, τους πεζοδρόμους - ποδηλατοδρόμους, 
κ.λπ. Στις Ζώνες Ανάπτυξης και το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Πρασίνου και Αναψυχής περιλαμβάνονται ο καθορισμός 
της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και 
οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των ορίων που 
ορίζονται για το σύνολο της κάθε ζώνης, καθώς και η δια-
μόρφωση των ελεύθερων χώρων. Επίσης, περιγράφονται 
οι αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται 
στον ως άνω σχεδιασμό.

2. Στην ενότητα 6.4 που αναφέρεται στη φάση κατα-
σκευής και συγκεκριμένα στην 6.4.1. προστίθενται επι-
πλέον ’’Προγραμματισμός, χρονοδιάγραμμα και περιγρα-
φή επιμέρους έργων και φάσεων κατασκευής’’.

3. Στην ενότητα 6.5 προστίθενται επιπλέον τα εξής:
3.1. Αναφορά στο πλήθος ατόμων που άμεσα ή έμμε-

σα προσελκύει το έργο (π.χ. εργαζόμενοι, χρήστες, επι-
σκέπτες) και στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου 
από τη λειτουργία του έργου, και στις ανάγκες σε θέσεις 
στάθμευσης λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας των 
μέσων μαζικής μεταφοράς και του κυκλοφοριακού δι-
κτύου να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

3.2. Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

3.3. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυ-
μάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί μελέτη σχεδιασμού 
επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, όπως προ-
βλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 
(Β’ 354), όπως ισχύει.

4. Στην ενότητα 7.1 του Κεφαλαίου η ’’Εναλλακτικές 
λύσεις’’ απαιτείται:

4.1. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων-σεναρίων ως προς 
τις επιλογές χρήσεων γης, οργάνωσης των πολεοδομικών 
ενοτήτων (διάταξη οικοδομικών τετραγώνων, θέσεις κοι-
νόχρηστων υπαίθριων χώρων, εγκαταστάσεων κοινωνι-
κών εξυπηρετήσεων) και των ζωνών ανάπτυξης (κτιριακές 
ενότητες) καθώς και ως προς την κάλυψη των βασικών 
αναγκών και υποδομών της προς ανάπτυξη περιοχής (π.χ. 
όδευση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων, τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, 
τρόποι διάθεσης ομβρίων, τρόποι υδροδότησης, υποδο-
μή αντιπυρικής προστασίας, έργα οδοποιίας κ.λπ., λαμβά-
νοντας υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις και την εξυπηρέ-
τηση των γειτονικών περιοχών), λαμβάνοντας υπόψη τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 
’’Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Πε-
ριφέρειας Αττικής’’ (ΦΕΚ 35/τ.  ΑΑΠ/01.03.2018) και τεκ-
μηρίωση - αιτιολόγηση της απόρριψης των εναλλακτικών 
λύσεων - σεναρίων σε σχέση με την προτεινόμενη λύση.

4.2. Γενικά οι εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις λαμ-
βάνουν υπόψη τους κανόνες και τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης, καθώς και τους στόχους και την γεωγραφική 
εμβέλεια της υλοποίησης της ανάπτυξης.

4.3. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων, ως προς τις δυ-
νατότητες χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαχείρισης 
στερεών και υγρών αποβλήτων εντός της προς ανάπτυξη 
περιοχής.

4.4. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων/σεναρίων ως προς 
τις επιλογές χώρων εργοταξίων (κεντρικού και έργων 
υποδομής).
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5. Στο κεφάλαιο 8 ’’Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλο-
ντος’’, στην ενότητα 8.6 απαιτούνται επιπλέον:

5.1. Καταγραφή των προβλέψεων του υφιστάμενου 
σχεδιασμού (ΣΟΑ) στην περιοχή του έργου.

5.2. Παρουσίαση των ελάχιστων απαιτούμενων απο-
στάσεων από ζώνες αιγιαλού και παραλίας.

5.3. Αναφορά σε οριοθετήσεις υδατορεμάτων ή έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του έργου 
και στις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από αυτά.

6. Στο κεφάλαιο 13 ’’Πρόσθετα στοιχεία’’ επιπλέον θα 
πρέπει να περιέχονται:

6.1. Τεύχος της εγκεκριμένης Μελέτης Γεωλογικής Κα-
ταλληλότητας και το έγγραφο έγκρισής της.

6.2. Φυτοτεχνική μελέτη για τη διαμόρφωση των περι-
οχών πρασίνου του Μητροπολιτικού Πάρκου.

6.3. Μελέτη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
(ΕΕΛ).

6.4. Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής επαναχρησιμο-
ποίησης υγρών αποβλήτων στην οποία θα προσαρτάται 
ως αναπόσπαστο παράρτημα η ειδική υδρογεωλογική 
μελέτη, όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική από-
φαση 145116/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6.5. Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
6.6. Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της φά-

σης κατασκευής.
6.7. Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της φά-

σης λειτουργίας.
6.8. Ακτομηχανική μελέτη.
7. Στο κεφάλαιο 15 ’’Χάρτες και Σχέδια’’ επιπρόσθετα θα 

περιέχεται χάρτης κατάλληλης κλίμακας με την αποτύπω-
ση του υδρογραφικού δικτύου εντός της προς πολεοδό-
μηση έκτασης (εάν υφίσταται) και της άμεσης περιοχής 
του έργου, καθώς και των υδρολογικών του λεκανών.

8. Στο κεφάλαιο 15 ’’Χάρτες και Σχέδια’’ και συγκεκρι-
μένα στα σχέδια 15.6 επιπρόσθετα θα περιέχονται:

8.1. Σχέδιο χωρικής οργάνωσης με την πρόταση της 
πολεοδόμησης των πολεοδομικών ενοτήτων και της χω-
ρικής οργάνωσης των ζωνών ανάπτυξης και του Μητρο-
πολιτικού Πάρκου, σύμφωνα με το ΣΟΑ.

8.2. Σχέδιο εσωτερικών δικτύων υποδομής και σύνδε-
σης των προτεινόμενων δικτύων υποδομής της περιοχής 
του έργου με τα υφιστάμενα.».

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, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907 (5)
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 

τον ν. 4014/21.09-2011 (Α’ 209)». 

 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 διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος».

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο η’ του ν. 4574/2018 
(Α’ 191).

4. Την αριθμ. Υ198/17.11.2016 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο» (Β’  3722), όπως τροποποιήθηκε από την 
αριθμ. Υ72/25.09.2018 όμοια απόφαση «Τροποποίηση 
απόφασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β’ 4201).

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποιείται η αριθμ. ΔΙΠΑ/01Κ37674/2019 

(ΦΕΚ 2471/Β’/10.8.2016) απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κα-
τάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο-
τήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) ως 
ακολούθως:

Στην Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής» του Πίνακα του Παραρτήματος VI προ-
στίθεται έργο με α/α 27, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:
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Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

α/α Είδος έργου Υποκατηγορία 
Α1

Υποκατηγορία 
Α2

Κατηγορία 
Β Παρατηρήσεις

27

Εφαρμογή του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης (ΣΟΑ) 
του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, 
σύμφωνα με το 
ν. 4062/2012, όπως 
τροποποιήθηκε με το 
ν. 4574/2018 (Α’ 191).

Το σύνολο

Η παρούσα κατηγοριοποίηση 
αφορά αποκλειστικά την ανάπτυξη 
του ΣΟΑ Ελληνικού όπως αυτό 
περιγράφεται στο ν. 4062/2012 
όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 4574/2018 (Α’ 191) και χωρίς 
να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παραγράφου 6 του άρθρου 1 
του ν. 4014/2011 περί κατάταξης 
πλησιέστερου συναφούς έργου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02057982112180008*




