
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 
2994  Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποί-
ηση της 96004/Δ4/2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λε-
πτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των 
ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., 
υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστη-
ρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύ-
νων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιο-
τήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

2 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετε-
γκατάσταση και λειτουργία Νέου Κέντρου Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης στη Νήσο Σάμο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. Φ24α/104878/Δ4 (1)
Τροποποίηση της Φ24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 

2994 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροπο-

ποίηση της 96004/Δ4/2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) από-

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον κα-

θορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. 

των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των 

διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύ-

νων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κα-

τεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργα-

στηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου 

διδασκόντων Σ.Ε.Κ.». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 1566/

1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και την παρ. 8 του άρ-
θρου 46 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 215 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
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, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

8. Την 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υ1/158719/24-09-2018 (ΦΕΚ 4222 Β΄) όμοια απόφαση.

9. Την 96004/Δ4/2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Τροποποίηση της Γ2/6098/13-11-2001 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1588 Β΄) με θέμα: ’’Τροπο-
ποίηση απόφασης Γ2/4321/26-10-1988 περί καθορισμού 
λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των 
ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υπο-
διευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και 
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εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολι-
κών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου 
διδασκόντων Σ.Ε.Κ.’’», όπως ισχύει.

10. Την Φ.24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 2994 Β΄) απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα: «Τροποποίηση της 96004/Δ4/2015 
(ΦΕΚ 1318 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον 
καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. 
και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., 
υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων 
και εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχο-
λικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου 
διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

11. Την αριθμ. Φ.1.Γ/329/104375/Β1/28-06-2019 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της Φ24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 
2994 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της 96004/
Δ4/2015 (ΦΕΚ  1318  Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας 
των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των 
διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων το-
μέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των 
υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμο-
διοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.», ως εξής:

Άρθρο 1
Θέματα σχετικά με τα καθήκοντα των 
Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων 
και των Υπεύθυνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης

1. Η περίπτωση ι) της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«ι) Οι υπεύθυνοι Τομέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγού-
νται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο 
καλύπτει με εργαστηριακά μαθήματα. Οι υπεύθυνοι το-
μέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να συ-
μπληρώνουν έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία 
θεωρητικών μαθημάτων (τεχνολογικά - επαγγελματι-
κά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικού 
Λυκείου) και του θεωρητικού μέρους των μεικτών μα-
θημάτων (τεχνολογικά - επαγγελματικά Β΄ Τάξης και ει-
δικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου), τα οποία 
έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ. 
που ανήκουν οργανικά, εφόσον:

α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα, 
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοι-
χία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων - ειδικοτήτων 
εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει 
κάθε φορά,

β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό 
συγκρότημα, 

γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
δ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται 

μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο 
Ε.Κ.Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από 
το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκό-
ντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.».

2. Η περίπτωση ζ) της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθί-
σταται, ως εξής:

«ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύ-
θυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους 
υπεύθυνους εργαστηρίων με εργαστηριακά μαθήμα-
τα. Μετά την επιλογή τους, οι υπεύθυνοι Εργαστηρίων 
Κατεύθυνσης (Ε.Κ.) μπορούν να συμπληρώνουν έως 
το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του υποχρεωτικού δι-
δακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία θεωρητικών 
μαθημάτων (τεχνολογικά - επαγγελματικά Β΄ Τάξης και 
ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου) και του 
θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (τεχνολο-
γικά - επαγγελματικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης 
Επαγγελματικού Λυκείου), τα οποία έχουν θεωρητικό 
και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν ορ-
γανικά, εφόσον: 

α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα, 
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοι-
χία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων - ειδικοτήτων 
εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει 
κάθε φορά, 

β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό 
συγκρότημα, 

γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και
δ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται 

μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ. 
Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από το 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκό-
ντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 
2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2019

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ  

Ι

     Αριθμ. απόφ. 3215 (2)
Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετε-

γκατάσταση και λειτουργία Νέου Κέντρου Υπο-

δοχής και Ταυτοποίησης στη Νήσο Σάμο. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 96 του 
ν. 4485/2017,
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β. των παρ. 4 του άρθρου 8 και 1 του άρθρου 10 του 
ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ’’σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’’ 
(L180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,

γ. του ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 218 Α΄),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

ε. του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ. του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και 
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει,

ζ. του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

η. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

θ. του π.δ. 122/2017 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»,

ι. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄),

ια) του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 98 Α΄),

ιβ) της 6634/1-147524 (ΦΕΚ 10/τ.Β΄/08-01-2016) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου Πρώτης 
Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών 
στις Νήσους Χίο και Σάμο», 

ιγ) της 3476/10-04-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΒ2Ψ465ΧΘΕ-ΓΥΝ) 
απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 
αναφορικά με τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων για τον 
σκοπό μετεγκατάστασης του Κέντρου Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης Νήσου Σάμου, 

ιδ) των από 11-04-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ0Τ5465ΧΘΕ-ΝΙΤ, ΨΑ-
27465ΧΘΕ-1ΓΑ, ΩΖΛΡ465ΧΘΕ-416) συμβάσεων μίσθω-
σης όμορων (ακινήτων) εκτάσεων στην περιοχή «Ζερ-
βού» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σάμου για 
τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος Κέντρου Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης Νήσου Σάμου σε νέα θέση.

2. Την αριθμ. 23.1/10717 από 11-6-2019 αίτηση της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς το Υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία συνοδεύεται 
από: α) Τοπογραφικό Διάγραμμα της αναφερόμενης 
έκτασης στη Νήσο Σάμο, β) Γενικό Σχέδιο διάταξης των 
αναγκαίων εγκαταστάσεων και γ) Τεχνική έκθεση.

3. Το γεγονός ότι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος 
που ανάγονται στην εξυπηρέτηση σκοπού με ιδιαίτερη 
κοινωνική και εθνική σημασία δηλαδή στη μετεγκατά-
σταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της 
Νήσου Σάμου σε νέο χώρο, καθίσταται αναγκαία η ανέ-
γερση, τοποθέτηση εγκαταστάσεων, η διαρρύθμιση/
διαμόρφωση χώρων και η εκτέλεση αναγκαίων έργων 
υποδομών και δικτύων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμ-
μένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Α) Χορηγούμε άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για 
τη μετεγκατάσταση και λειτουργία νέου Κέντρου Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης στη Νήσο Σάμο στην περιοχή 
«Ζερβού» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σάμου 
χωρητικότητας χιλίων διακοσίων (1.200) ατόμων.

Β) Οι εγκαταστάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και 
απομακρύνονται, όταν εκλείψει η ανάγκη εγκατάστα-
σης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής.

Γ) Το κέντρο θα περιλαμβάνει ενότητα στεγασμένων 
χώρων διοικητικών υπηρεσιών, στεγασμένων χώρων για 
την υποδοχή, την ασφάλεια, την εξακρίβωση της ταυτό-
τητας και της ιθαγένειας, την ενημέρωση, την ιατρική, 
νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, των χώρων 
αποθήκευσης και επισκέψεων καθώς και των υπηρεσιών 
(όπως Υπηρεσία Ασύλου) και φορέων (όπως η ΥΑ/ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανά-
στευσης) που δρουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8-17 
του ν. 4375/2016. Παράλληλα, θα πρέπει να περιλαμ-
βάνονται χώροι εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (χώρος εγκατάστασης γεννήτριας/γεν-
νητριών, υποσταθμός Μέσης Τάσης δεξαμενές ύδρευ-
σης, δεξαμενές πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις αποχέτευ-
σης), καθώς και διαμορφωμένους χώρους κατάλληλους 
για τη στάθμευση και τους ελιγμούς μεγάλων οχημάτων 
(απορριμματοφόρα, λεωφορεία, πυροσβεστικά οχήμα-
τα, φορτηγά) και οχημάτων τροφοδοσίας.

Δ) Το κέντρο θα περιλαμβάνει διακριτή ενότητα στε-
γασμένων πτερύγων φιλοξενίας των πολιτών τρίτων χω-
ρών ή ανιθαγενών που υποβάλλονται σε διαδικασίες 
υποδοχής και ταυτοποίησης και διακριτή ενότητα στε-
γασμένων πτερύγων αιτούντων διεθνή προστασία που 
περιλαμβάνει κυρίως τους χώρους διαμονής. Το κέντρο 
θα περιλαμβάνει διακριτή ενότητα χώρων για γυναίκες 
και παιδιά, διακριτή ενότητα χώρων με σκοπό τη διεξα-
γωγή δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 
αλλά και αναζήτησης νομικής ή/και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, χώρους κατάλληλους για την ψυχαγωγία, 
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τη θρησκευτική λατρεία και την εκπαίδευση των φιλο-
ξενουμένων, όπως και ενότητα υπαίθριων - ημιυπαίθρι-
ων χώρων που περιλαμβάνουν χώρους προαυλισμού, 
άθλησης, και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Επίσης, 
θα περιλαμβάνει ενότητα στεγασμένων χώρων για την 
προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία ασυνόδευτων ανη-
λίκων που θα περιλαμβάνει οικίσκους διαμονής, οικίσκο 
για τη φύλαξη και οικίσκο για τη δημιουργική απασχό-
λησή τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του 
ν. 4375/2016.

Ε) Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές δεν απαι-
τείται έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης ή εργασιών 
μικρής κλίμακας.

ΣΤ) Στο συνολικό εμβαδόν της έκτασης θα πρέπει 
να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και χώροι κυκλοφορίας 
οχημάτων σε ποσοστό επιφάνειας τουλάχιστον 20% της 
συνολικής έκτασης του γηπέδου.

Ζ) Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται, 
γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4014/2011.

Η) Για τις εκτάσεις που έχουν κριθεί αναδασωτέες με 
απόφαση του αρμόδιου Δασάρχη ισχύουν οι διατάξεις 
και οι περιορισμοί του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

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