
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί 
«Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 
της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)» υπ’ αρ. 
94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 2648.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Σημείου Αναφο-
ράς (άρθρο 71 του ν. 4488/2017) για την παρα-
κολούθηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες.

3 Εξάμηνη παράταση της καταληκτικής προθεσμί-
ας για την έγκριση του «Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου» (τέως 
Δήμου Λιτοχώρου) του Δήμου Δίου - Ολύμπου 
Π.Ε. Πιερίας, από τις 03/09/2020 στις 03/03/2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 120/245073 (1)
   Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί 

«Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 

της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)» υπ’ αρ. 

94/165904 της 23/06/2020 Β΄ 2648. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παρο-

χής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνο-
τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄320), 
όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των δια-
τάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α΄199).

2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των 
διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης 
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότη-
τες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» 
(Α΄ 280).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
4. Το άρθρο 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).

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Τα άρθρα 18, 19 και 20 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
8. Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» 

(Α΄ 160).
9. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

10. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης 
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» 
(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του 
ν. 3147/2003 (Α΄ 135).

11. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).

12. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικα-
σίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄ 1205).

13. Το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 132537/28-04-2011 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανο-
νισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
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και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού 
του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β΄ 684).

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής σχε-
τικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα 
της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 
28.06.2014).

15. Την υπό στοιχεία 2015/C217/01 ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για 
την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλι-
είας και της υδατοκαλλιέργειας».

16. Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επι-
κράτεια οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη μείωση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξ αιτίας της πανδημί-
ας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχε-
δόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων με 
κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα από 
13/03/2020 έως 25/05/2020.

17. Τα υπ’ αρ. 276/96946/ της 06/04/2020 και υπ’ αρ. 
280/100012 της 09/04/2020 έγγραφα της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

18. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να 
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» 
στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν 
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για 
την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ, σύμφωνα με 
το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 717/2014.

19. Το γεγονός ότι για την τριετία 2018-2020 έχουν 
χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ύψους 130.000 
ευρώ στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

20. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού έτους 2020 πέραν από αυτής 
που είχε προβλεφθεί με την υπ’αρ. 94/165904/23-6-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2648).

21. Την υπ’ αρ. 2/19666/05.06.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομι-
κά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» του Ε.Φ. 1029-
501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. 
οικονομικού έτους 2020.

22. Την υπ’ αρ. Υ44/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β΄3299).

23. Την υπ’ αρ. 10530/149573/09.06.2020 απόφα-
ση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 15.249.000 
ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπ.Α.Α. και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 44076 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. 
ΑΔΑ ΨΧΗΤ4653ΠΓ-ΤΘΞ.

24. Την υπό στοιχεία ΓΝ.024/2020 Κ.Ε.Μ.Κ.Ε (Α.Π 47986 
ΕΞ2020) γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

25. Την υπ’ αρ. 1116/241146/02.09.2020 εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. 

και Τ. της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 
2014, όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής 
υπουργικής απόφασης.

26. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 94/165904 
της 23/06/2020 (Β΄ 2648), σύμφωνα με το ηλεκτρονικό 
μήνυμα της 1/9/20020 της Γενικής Διευθύντριας Αλιείας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 
(Β΄ 2648) απόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Το σημείο 16 του Προοιμίου τροποποιείται ως εξής :
«Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επι-

κράτεια οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών 
περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης 
διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό 
διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης τροποποιείται 
ως εξής:

«Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι πλοιοκτήτες επαγ-
γελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτη-
σίας τους, εφ΄ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική 
άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιού-
νται στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν ζημία 
λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού κατά 
το έτος 2020».

3. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 3 ως ακολούθως:
Στις περιπτώσεις μεταβολών, μεταβιβάσεων η ενίσχυ-

ση καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη ο οποίος κατέχει το 
σκάφος σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 
Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) μέχρι και την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 2
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντι-

καθίσταται ως ακολούθως:
«Η αίτηση/δήλωση του παραρτήματος της παρούσας 

απόφασης υποβάλλεται έως τις 30-9-2020.»

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομη-
νία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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Αριθμ. 1592/245347  (2)
   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Σημείου Αναφο-

ράς (άρθρο 71 του ν. 4488/2017) για την παρα-

κολούθηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 «Συνταξι-

οδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές δια-
τάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαι-
ώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

β. του ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαι-
ρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες» (Α΄ 88),

γ. των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’133),

δ. του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

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 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπ’ αρ. 2680/89848/24.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορι-
σμός του Τσαγκαλίδη Δημήτριου του Αντωνίου σε θέση 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 251).

3. Την υπ’ αρ. 46/240053/1.9.2020 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορι-
σμός Σημείου Αναφοράς του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρ. 1 του άρθρου 71 του 
ν. 4488/2017 (Α’ 137)» (ΑΔΑ: 671Ο4653ΠΓ-0ΚΚ).

4. Το από 25.8.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου από το Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη μεταβίβαση, στη Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνω-
σης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των αρμοδιοτήτων 
του Σημείου Αναφοράς, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 
του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 (Α’137).

2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ 

Αριθμ. οίκ. 6587  (3)
   Εξάμηνη παράταση της καταληκτικής προθεσμί-

ας για την έγκριση του «Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου» (τέως 

Δήμου Λιτοχώρου) του Δήμου Δίου - Ολύμπου 

Π.Ε. Πιερίας, από τις 03/09/2020 στις 03/03/2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124).
2. Την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).
3. Το π.δ. 90/2018 «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδι-

κασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τρο-
ποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος 
χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς 
και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών» (Α΄ 162) και ειδικό-
τερα την παρ. 5α του άρθρου 5 αυτού.

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/
28-08-2006 κοινή υπουργική απόφαση «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ ’’σχετικά με την εκτίμηση των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β΄ 1225), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 40238/25-10-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 3759) και ισχύει.

5. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντονι-
στή Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργα-
νικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων ’’Με εντολή Συντονιστή’’ στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Β΄ 1971).

7. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης» (ΥΟΔΔ 250).

8. Τις υπ’ αρ. 126/2005, 242/2018 αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου - Ολύμπου και, 
ιδιαίτερα, την υπ’ αρ. 1/2020 απόφαση, με την οποία 
παραλήφθηκε τελικό Στάδιο (Β2) της μελέτης ΓΠΣ της 
ΔΕ Λιτοχώρου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις τελι-
κές παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας (ΔΙΠΕΧΩΣ/Τμ. ΠΣΕ 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης) 
που έλαβαν χώρα με το υπ' αρ. 242/18-04-2019 έγγρα-
φο, αλλά και αυτές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας/ Τμ. Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας του Δήμου Δίου - Ολύμπου σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. οικ. 19606/13-11-2019 έγγραφο αυτής.

9. Το υπό στοιχεία 10446 π.έ./17-01-2020 έγγραφο της 
υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΙΓΕ) του ΓΠΣ ΔΕ 
Λιτοχώρου και εστάλησαν απόψεις επ’ αυτής προς την αρ-
μόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΓΠΑ) 
του ΥΠΕΝ, με την επισήμανση της καταληκτικής ημερο-
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μηνίας για έγκριση του ΓΠΣ την 03/09/2020 και την παρά-
κληση επίσπευσης της εγκριτικής διαδικασίας της ΣΜΠΕ.

10. Τη μετέπειτα αλληλογραφία της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ με 
τον Δήμο Λιτόχωρου (που λάβαμε γνώση και αφορούν 
στην αποστολή επιπλέον αντιγράφων της μελέτης ΣΜΠΕ 
και του Β.2 Σταδίου του ΓΠΣ), αλλά και την υπηρεσία μας 
και ειδικότερα: Το υπ' αρ. 57124/3376/17-06-2020 έγγρα-
φο της ΔΙΠΑ/Τμ. Δ' του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητήθηκαν 
απόψεις από μια σειρά Φορέων (και από την υπηρεσία 
μας) για την ΣΜΠΕ και το απαντητικό υπ’ αρ. 4290/27-
07-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

11. Την υπ' αρ. οίκ. 6586/02-09-2020 εισήγηση του 
Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών 
της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Μ.-Θ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Επειδή μέχρι την υπογραφή της παρούσας δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)1 που 
αφορά στο Γ.Π.Σ. του θέματος, από την αρμόδια Διεύ-
θυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του 

1 Η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του εν λόγω 
ΓΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, την παρ. 1α του άρθρου 
3 και το παράρτημα I του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1225).

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και 
συνεπώς δεν είναι εφικτή η έγκριση της μελέτης ΓΠΣ 
ΔΕ Λιτοχώρου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 
3/9/2020, όπως δηλ. προβλέπεται από την παρ. 5α του 
άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α΄ 162).

Επειδή, επίσης, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί συ-
ντόμως η διαδικασία έγκρισης της μελέτης ΣΜΠΕ, από 
την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, όπως συνάγεται από 
την μέχρι σήμερα αλληλογραφία μεταξύ της ΔΙΠΑ με 
τον Δήμο Λιτοχώρου, αλλά και την υπηρεσία μας, με 
συνέπεια την περαιτέρω καθυστέρηση της εγκριτικής 
διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Λι-
τοχώρου του Δήμου Δίου - Ολύμπου, της Π.Ε. Πιερίας, 
αποφασίζουμε:

Την παράταση της προθεσμίας έγκρισης του ΓΠΣ ΔΕ 
Λιτοχώρου Δήμου Δίου -Ολύμπου ΠΕ Πιερίας για έξι (6) 
μήνες, ήτοι από τις 03/09/2020 στις 03/03/2021, όπως 
προβλέπεται από την παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/ 
2018 (Α΄ 162).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

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