
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 93298 ΕΞ 2019/28-8-2019 
Τροποποίηση της 74502 ΕΞ 2019/3-7-2019 ΕΜΠ 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Πολι-

τισμού και Αθλητισμού, και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Έγκριση γενικής οργάνωσης του Μη-

τροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής 

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου 

Κοσμά, και των περιβαλλοντικών όρων αυτού» 

(ΦΕΚ 2792 Β΄). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 3 παρ. 1 και 4 του ν. 4062/

2012 «Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − 
Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/
ΕΚ)  − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευ-
στών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚ 70 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4574/2018 
(ΦΕΚ 191 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν.  4014/2011 «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς» (ΦΕΚ 153 Α΄).

4. Τις διατάξεις του από 28-2-2018 π.δ. «Έγκριση του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητρο-
πολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ 35 Α.Α.Π.).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τo π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).

7. Την 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρό-
πουλο» (ΦΕΚ 3051 Β΄).

8. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» 
(ΦΕΚ 3107 Β΄).

9. Την 167563/15-4-2013 απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδί-
κευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστη-
ριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011» 
(ΦΕΚ 964 Β΄).

10. Την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18-12-2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 
(ΦΕΚ 2471/τ.Β΄/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ’’Κα-
τάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι-
οτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παρ. 4 τον ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄)’’» 
(ΦΕΚ 5798/τ.Β΄/21-12-2018).

11. Την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906/18-12-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξειδί-
κευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο και δραστηριότητα με α/α 27 
(«Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά») 
της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού 
και αναψυχής» του Πίνακα του Παραρτήματος VI της 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471 Β΄) απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 
5798/τ.Β΄/21-12-2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την οικ. 1649/45/2014 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του εν-
διαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηρι-
οτήτων» (ΦΕΚ 45 Β΄).

13. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/435023/
311605/9045/3530/23-8-2019 απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αίτηση θεραπείας κατά 
της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/176797/123922/
3539/1338/16-5-2019 υπουργικής απόφασης σχετικά 
με την ’’Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του έργου Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανά-
πτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 
Κοσμά, Περιφέρειας Αττικής’’».

14. Την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72675/4737/9-8-2019 επικαιρο-
ποιημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έρ-
γου «Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά».

15. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  3 
παρ. 1α του ν. 4062/2012 και 16 παρ. 2β του ν. 3986/2011 
εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την 
Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώ-
θηκε στα από 27-08-2019 πρακτικά αυτού.

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

Την τροποποίηση της 74502 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/3-7-2019 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση 
γενικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρα-
σίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελλη-
νικού - Αγίου Κοσμά, και των περιβαλλοντικών όρων 
αυτού», (ΦΕΚ 2792/τ.Β΄/4-7-2019), ως κάτωθι:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1.6 του άρθρου 10 αντικαθίστα-

ται, ως εξής: «1.6 Οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων 
και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός 
των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Πρασίνου και Αναψυχής, εντός των κτιριακών ενοτήτων 
των Ζωνών Ανάπτυξης και εντός των οικοδομικών τετρα-
γώνων των Περιοχών προς Πολεοδόμηση και τα οποία 
κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ (υποκατηγορίες Α1 
και Α2), εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνε-
ται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ανε-
ξαρτήτως υποκατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων. 
Τα έργα Β κατηγορίας αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4014/2011».

2. Η παράγραφος 2.11 του άρθρου 10 αντικαθίσταται, 
ως εξής: «2.11 Ο κόμβος της υπογειοποιημένης οδού 
με τον οδικό άξονα σύνδεσης με τη Λ. Ποσειδώνος συ-
ναντάται με την έξοδο των πεζών από το Πάρκο στο 
θαλάσσιο μέτωπο. Η αλληλεπίδραση των διαφορετικών 
χρήσεων και λειτουργιών στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να μην επηρεάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών 
προς τη θάλασσα».

3. Η παράγραφος 4.8.11.17.4 του άρθρου 10 αντικαθί-
σταται, ως εξής: «4.8.11.17.4 Τα συλλεγόμενα εσχαρίσμα-
τα να συμπιέζονται μηχανικά σε πρέσα, να συγκεντρώ-
νονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης εντός κλειστών 
χώρων στους οποίους θα εφαρμόζονται κατάλληλα 
μέτρα απόσμησης».

4. Η παράγραφος 4.8.11.17.5 του άρθρου 10 αντικαθί-
σταται, ως εξής: «4.8.11.17.5 Στην εξάμμωση να επιτυγ-
χάνεται επαρκής απομάκρυνση της άμμου (διαμέτρου 
μεγαλύτερης των 0,2 mm). Να υπάρχει διάταξη λιποσυλ-
λογής για την απομάκρυνση λιπών και ελαίων. Τα συλ-
λεγόμενα στραγγίσματα να επιστρέφουν στη γραμμή 
επεξεργασίας».

5. Η παράγραφος 7.2.1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται 
ως εξής: «7.2.1 Δείκτες εξέλιξης της ανάπτυξης του έργου 
και των δραστηριοτήτων που αδειοδοτήθηκαν εντός 
της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.6 του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 2
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 αναριθμείται σε 

παρ. 10.
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 αναριθμείται σε 

παρ. 8 και αντικαθίσταται, ως εξής: «8. Κατά την περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση, δυνάμει της παρ. 4β του άρθρου 3 
του ν. 4062/2012, έργων και δραστηριοτήτων που πραγ-
ματοποιούνται εντός κτιριακών ενοτήτων του Μητροπο-
λιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, γνωμοδοτούν, 
όπου αυτό προβλέπεται και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις (ν. 3028/2002, ν. 4014/2011), οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους».

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 14 αναριθμείται σε 
παρ. 9 και αντικαθίσταται, ως εξής: «9. Οι μελέτες που 
αφορούν σε επεμβάσεις: α) στον αναφερόμενο στην 
παρ. 4 του άρθρου 7 του από 28.2.2018 π.δ. ’’Έγκριση του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπο-
λιτικού Πόλου Ελληνικού Αγ. Κοσμά Περιφέρειας Αττικής’’ 
(ΦΕΚ 35 Α.Α.Π.) χώρο και β) στην αναφερόμενη ως Ζώνη 
Προστασίας στο διάγραμμα που συνοδεύει την ΥΠΠΟ/
ΔΝΣΑΚ/41429/1057/5-6-2009 απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού περί χαρακτηρισμού ως μνημείων τριών (3) 
υπόστεγων της Πολεμικής Αεροπορίας στο πρώην Αερο-
δρόμιο Ελληνικού (Χασάνι) (ΦΕΚ 400/τ.Α.Α.Π./13-8-2009), 
υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού κατά τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, οι 
μελέτες που αφορούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στον 
υπόγειο χώρο στάθμευσης και στις διαμορφώσεις πρασί-
νου που εμπίπτουν στον χώρο των 100 μ. περιμετρικά του 
κτιρίου Saarinen του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του από 28.2.2018 π.δ. 
(Α.Α.Π. 35) ’’Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανά-
πτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής’’, υποβάλλονται προς 
έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά 
τις κείμενες διατάξεις. Στον αδόμητο χώρο των 100 μ. 
περιμετρικά του κτιρίου Saarinen του πρώην Ανατολικού 
Αεροδρομίου επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης».
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Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Οι Υπουργοί

Υφυπουργός   Υφυπουργός
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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*02032942808190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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