
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24907/29.4.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφι-
κών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συ-
νεπειών του COVID-19»  (Β’ 1820).

2 Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση 
Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή 
της και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγκρι-
ση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρ-
τήτως προϋπολογισμού - Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β’ 1843).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19900 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24907/29.4.2021 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επι-

χειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κι-

νηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώ-

πισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 1820). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του 
ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της 
πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 214), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 39 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), το άρθρο 93 του 

ν. 4826/2021 (Α’ 160) και το άρθρο 40 του ν. 4829/2021 
(Α’ 166).

2. Τον υπ’  αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρ-
θρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1/24.12.2013).

3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως τον ορισμό του 
σημείου 18 του άρθρου 2 (προβληματική επιχείρηση) και 
το παράρτημα Ι σχετικά με τον ορισμό ΜΜΕ.

4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει και ιδίως 
το τμήμα 3.1.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 
9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

19. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

20. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

21. Την υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

22. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417).

23. Την υπ’ αρ. 24907/29.4.2021 «Ενίσχυση επιχειρήσε-
ων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών 
ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 
COVID-19» (Β’ 1820).

24. Την υπ’ αρ. 40/2021 Γνωμοδότηση της Κεντρικής 
Μονάδος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

25. Την υπ’ αρ. 5451/20-1-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

26. Την υπ’ αρ. 4946/29-6-2021 final C (2021) απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

27. Την υπ’ αρ. 376/18-1-2022 final C (2022) απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

28. Την ανάγκη παράτασης του χρονικού διαστήματος 
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στις δικαιούχες 
επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων κινημα-
τογραφικών ταινιών που επλήγησαν σημαντικά από 
τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας COVID-19.

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογι-
σμό και στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν από αυτή που είχε 
προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 24907/29.4.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 24907/29.4.2021 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών 

ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 
COVID-19» (Β’ 1820), ως εξής:

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας 
χορηγείται άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμφωνα με τα κα-
τωτέρω και όχι αργότερα από τις 31/3/2022:»

Β. Την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 8 ως εξής:

«1. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσω-
ρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα εξής δικαιολογητικά:».

Γ. Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 24907/29-4-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 1820).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Επικράτειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683 (2)
Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση 

Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή 

της και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγκρι-

ση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρ-

τήτως προϋπολογισμού - Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 

απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Β’ 1843) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία Δομημέ-

νου Περιβάλλοντος κι άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως 
τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 29.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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5. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

6. Την υπ’ αρ. 43266/1174/11.5.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “«Εργασίες 
για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης 
Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 
69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες 
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας 
(ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και 
τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 
29 του ν. 4495/2017» (Β’ 4520)” (Β’ 1843).

7. Το άρθρο 20Α του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» (Α΄ 79).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/

ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 (Β’ 1843) απόφασης προ-
στίθεται περίπτωση δ ως εξής:

«δ) η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/ 
2017 τροποποιείται ως εξής: «β) τοποθέτηση προκατα-
σκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα 
προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονε-
κτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται 
για αυτοστέγαση παλιννοστούντων και πληγέντων από 
βίαια συμβάντα».».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης προστίθενται 
νέες εργασίες ως εξής:

«μα) εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του 
άρθρου 20Α του ν. 4067/2012.

μβ) εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιω-
τικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο ορ-
γανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους 
Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστη-
ριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4819/2021 
σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτι-
κών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου 
φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας 
έως εκατό (100) τ.μ».

Άρθρο 2
1. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης, τρο-
ποποιείται ως εξής:

«β) Για τις περιπτώσεις της περ. δ της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της παρούσας, κατατίθενται επιπρόσθετα των 
γενικών δικαιολογητικών του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (Β’ 1843/2020):

αα) Τοπογραφικό διάγραμμα.
ββ) Σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων.
γγ) Δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται για το 

εκάστοτε ειδικό πρόγραμμα στέγασης ή αυτοστέγασης 
από ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. Ειδικά για 
την περίπτωση προσωρινής στεγαστικής αποκατάστα-
σης πληγέντων από βίαια συμβάντα, τα δικαιολογητικά 
στοιχεία που υποβάλλονται είναι η απόφαση οριοθέτη-
σης της πληγείσας περιοχής και, είτε το δελτίο ταχείας 
αυτοψίας του ακινήτου με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί 
μη κατοικήσιμο, είτε το δελτίο επανελέγχου του ακινήτου 
με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση 
ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση από την αρμόδια 
Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση της 
προκατασκευασμένης κατοικίας δύναται να γίνει στο 
αρχικό οικόπεδο ή γήπεδο, στον ακάλυπτο χώρο αυτού 
ή σε άλλο οικόπεδο ή γήπεδο ιδιοκτησίας του πληγέντος 
εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, με υποχρέωση 
απομάκρυνσής της μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας αποκατάστασης ή ανακατασκευής του πληγέντος 
κτίσματος. Η υλοποίηση της απομάκρυνσης της προκατα-
σκευασμένης κατοικίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα 
έγκριση για την τοποθέτησή της και λαμβάνει χώρα μετά 
από σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ.».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης προστί-
θεται νέα περίπτωση ως εξής:

«μα) Για την περίπτωση μα), όπως αυτή προστίθε-
ται με το άρθρο 2 της παρούσας, για την εγκατάσταση 
αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του 
ν. 4067/2012, όπως ισχύει, κατατίθενται επιπρόσθετα 
των γενικών δικαιολογητικών των περ. α,δ,ε,στ, ζ του 
άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 απόφασης:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, μόνο 
για τις περιπτώσεις νομίμως υφιστάμενων αθλητικών 
εγκαταστάσεων εντός οικοπέδων ή γηπέδων και εντός 
προαυλίων σχολικών κτιρίων στο οποίο αποτυπώνεται 
η θέση της υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης που θα 
καλυφθεί με τον θόλο.

ββ) Τεχνική έκθεση - Βεβαίωση μηχανικού, στην οποία 
αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν και η 
τήρηση των σχετικών τεχνικών οδηγιών, προδιαγραφών 
και μέτρων της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του 
άρθρου 20 Α του ν. 4067/2012.

γγ) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. 
δδ) απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
εε) Μελέτη στατικής επάρκειας.
στστ) Βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋπο-

στηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευ-
ρωκωδίκων.».

Άρθρο 3
Προστίθεται άρθρο 5Α μετά το άρθρο 5 στην υπό στοι-

χεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφαση ως 
εξής:

«Άρθρο 5Α
Εξαίρεση από το όριο του προϋπολογισμού

Πέραν των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 29 
του ν. 4495/2017 περιπτώσεων για τις οποίες δεν ισχύει 
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το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων 
(25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκρι-
ση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, το όριο του προϋπολογισμού δεν 
ισχύει και για τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. την περ. μ) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά 
σε εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Ση-
μείων του άρθρου 44 Α του ν. 4042/2012 (Α’ 24), συ-
μπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών 
κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων 
εργασιών.

2. Την περ. μα) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά την 
εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 
20Α του ν. 4067/2012.

3. Την περ. μβ) της παρ.  2 του άρθρου 2 που αφορά την 
εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών 
και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργα-
νικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους 

Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστη-
ριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4819/2021 
σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτι-
κών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου 
φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας 
έως εκατό (100) τ.μ.».

Άρθρο 4
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, 1 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

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