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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674
Τροποποίηση και κωδικοποίηση 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.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 1 παράγραφος 1 και 4 του
Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄209).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄160/1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/25.04.2002 «Εναρμόνιση του
Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε.,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄91).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄60).
4. Του Π.δ. 100/2014 (167/Α/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
5. Του Π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
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6. Του Π.δ. 73/22.9.2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 1958/2012
(Β΄ 21) - 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 τροποποιήθηκε με:
· Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/2014) Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012.
· Την υπουργική απόφαση 20741/2012, (ΦΕΚ 1565/
Β/8.5.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.12.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/21.9.2011 (209/Α΄)”, (Β΄ 21)».
· Την υπουργική απόφαση οικ. 166476/2013, (ΦΕΚ 595/
Β/14.3.2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012
(ΦΕΚ 21/Β΄) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Κατάταξη δημοσίων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του
Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α΄)”, όπως τροποποιήθηκε από
την υπ’ αριθμ. 20741/8.5.2012, (ΦΕΚ 1565/Β΄) όμοιά της».
· Την υπουργική απόφαση Οικ: 65150/1780/2013,
(ΦΕΚ 3089/Β/4.12.2013) «Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της υπουργικής απόφασης 1958/2012 “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/
Α/2011)” (21/Β΄), όπως ισχύει».
· Την υπουργική απόφαση οικ. 173829/2014, (ΦΕΚ 2036/
Β/25.7.2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1958/2012
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (21/Β΄), με την οποία κατατάσσονται
τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1
παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (209/Α΄), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων
έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης
Ομάδας».
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8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και κωδικοποίηση 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 μέχρι την έκδοση της παρούσας τροποποιηθεί και ισχύει
κατά εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες,
ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των
έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να
έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και
δραστηριότητες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και
(Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011.
Άρθρο 2
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε ομάδες
Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν
κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει
των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι του Ν. 4014/2011
κατατάσσονται σε δώδεκα (12) ομάδες κοινές για τις
κατηγορίες (Α) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του
Ν. 4014/2011. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην
πρώτη (Α) κατηγορία, που υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2), και στη δεύτερη (Β΄) κατηγορία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του
Ν. 4014/2011.
2. Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται
στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται
καθένα από αυτά.
3. Τα έργα και δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, όπως αυτή ισχύει,
απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011.
Άρθρο 4
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ
που ακολουθούν. Ειδικότερα:
1. Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνει την Ομάδα 1η «Έργα
χερσαίων και εναέριων μεταφορών»
2. Παράρτημα ΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
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3. Παράρτημα ΙΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα»
4. Παράρτημα ΙV: Περιλαμβάνει την Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
5. Παράρτημα V: Περιλαμβάνει την Ομάδα 5η «Εξορυκτικές δραστηριότητες»
6. Παράρτημα VI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης,
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»
7. Παράρτημα VII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
8. Παράρτημα VIII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
9. Παράρτημα IX: Περιλαμβάνει την Ομάδα 9η «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις»
10. Παράρτημα X: Περιλαμβάνει την Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»
11. Παράρτημα XI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»
12. Παράρτημα ΧΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»
Καθένα από τα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ αναφέρεται
σε μία ομάδα έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με
το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει
τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην
ομάδα αυτή, καθώς και την αντίστοιχη κατάταξή τους
σε κατηγορία και υποκατηγορία.
Άρθρο 5
Αντιστοίχιση ομάδων έργων
και δραστηριοτήτων του άρθρου 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011
με τις ομάδες της παρούσας απόφασης
Οι αναφερόμενες ομάδες έργων και δραστηριοτήτων
του άρθρου 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 αντιστοιχούν στις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων που έχουν
καταχωρηθεί στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας
απόφασης ως ακολούθως:
Ομάδες του άρθρου 1, Παραρτήματα της
παράγραφος 4
παρούσας απόφασης
του N. 4014/2011
Ομάδα 1η

Παράρτημα Ι

Ομάδα 2η

Παράρτημα ΙΙ

Ομάδα 3η

Παράρτημα ΙΙΙ

Ομάδα 4η

Παράρτημα IV

Ομάδα 5η

Παράρτημα V

Ομάδα 6η

Παράρτημα VI

Ομάδα 7η

Παράρτημα VII

Ομάδα 8η

Παράρτημα VIII

Ομάδα 9η

Παράρτημα IX
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Ομάδα 10η

Παράρτημα Χ

Ομάδα 11η

Παράρτημα ΧΙ

Ομάδα 12η

Παράρτημα ΧΙΙ

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις
Η περιβαλλοντική αδειδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, για τα
οποία έχει κατατεθεί πλήρης Περιβαλλοντική Μελέτη ή
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φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου, στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 7
Ισχύς απόφασης
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υποκατηγορία A1

Το σύνολο εκτός των
αναφερομένων στις
υποκατηγορίες Α2 και Β

Το σύνολο

Q ≥ 250 t

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και
R (β), μεμονωμένες ή συνδυασμένες) σε
επικίνδυνα απόβλητα, πλην των
αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην
Ομάδα 9.(γ), (δ),(ε)

Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων
(εργασία D1, D5)

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων
(εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης
της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή
της συλλογής στο χώρο παραγωγής των
αποβλήτων.

α/α

1

2

3

–

Q< 250 t

2. Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
επικίνδυνων
αποβλήτων
(εργασίες D8, D9,
D13, D14, R2, R3,
R4, R5, R6, R7, R8,
R9, R11, R12) με
δυναμικότητα
μικρότερη από 20
t/ημ

1. Εγκαταστάσεις
αποστείρωσης
απολύμανσης
«μολυσματικών
αποβλήτων
υγειονομικών
μονάδων»

Υποκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Ομάδα 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών*

Παράρτημα IV

Επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
Εργασίες D και R κατά την έννοια των
Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
Οι
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
επικινδύνων
αποβλήτων
εντός
βιομηχανικών μονάδων και λοιπών
εγκαταστάσεων, κατηγορίας Α1, Α2
και
Β,
δεν
κατηγοριοποιούνται
ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση
της
βιομηχανικής
μονάδας
ή
εγκατάστασης) με την επιφύλαξη της
παρατήρησης (δ).
Οι βιομηχανικές μονάδες και λοιπές
εγκαταστάσεις κατηγορίας Α2 και Β
που
διαθέτουν
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων
(εργασίες
D1,
D5,
D10,
R1)
κατατάσσονται στην κατηγορία Α1.
Εξαιρούνται οι εργασίες με σκοπό την
εξυγίανση
–
αποκατάσταση
ρυπασμένων
χώρων
που
πραγματοποιούνται επιτόπου. Για τις
περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το
άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006.

Q: Ολική χωρητικότητα

Εξαιρούνται οι εργασίες υγειονομικής ταφής με
σκοπό την εξυγίανση – αποκατάσταση
ρυπασμένων χώρων που πραγματοποιούνται
επιτόπου. Για τις περιπτώσεις αυτές
εφαρμόζεται το άρθρο 12 της ΚΥΑ
13588/725/2006.

(ε)

(δ)

(γ)

(β)

(α)

Παρατηρήσεις
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α) Q>3.500 t/ έτος
επικινδύνων αποβλήτων

Εγκατάστασεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
(επικινδύνων και μη) αποβλήτων (εργασίες R1,
D10)

Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)

Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R
σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών
στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται:
- οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15
- οι αναφερόμενες στους α/α 16, 17
- οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9
- τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών
μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική
δραστηριότητα

4

5

6

Εγκαταστάσεις που δεν
κατατάσσονται στην
υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Οι
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
μη
επικινδύνων
αποβλήτων
εντός
βιομηχανικών μονάδων και λοιπών
εγκαταστάσεων, δεν κατηγοριοποιούνται
ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της
βιομηχανικής μονάδας ή εγκατάστασης).

δ) Βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις
κατηγορίας Β που διαθέτουν μονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
αποβλήτων οι οποίες εξυπηρετούν τις
ανάγκες της κύριας δραστηριότητας και
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Κεφαλαίου IV της ΚΥΑ 36060/2013
κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 (τα ως
άνω αναφερόμενα αφορούν και τις
βιομηχανικές μονάδες οι οποίες
χρησιμοποιούν απόβλητα ως σύνηθες ή
συμπληρωματικό καύσιμο)

γ) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης αποβλήτων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου IV της
ΚΥΑ 36060/2013 και λειτουργούν εντός
βιομηχανικών μονάδων και λοιπών
εγκαταστάσεων, δεν κατηγοριοποιούνται
ξεχωριστά, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες
της κύριας δραστηριότητας (ισχύει η
κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής μονάδας ή
εγκατάστασης), με την επιφύλαξη της
παρατήρησης (δ).

β) Οι εργασίες R1 δεν είναι απαραίτητο να
συνοδεύονται από διάθεση D1. Οι
εγκαταστάσεις αυτές όταν περιλαμβάνουν και
εργασίες D1, αποτελούν ΟΕΔΑ.

α) Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης κατά την έννοια του άρθρου
3 (σημεία 40, 41) της ΚΥΑ
36060/1155/Ε.103/2013.

Q: εισερχόμενη ποσότητα αποβλήτων

Παρατηρήσεις

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το σύνολο

Κατατάσσονται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης υποκατηγορίας

β) Q>50.000 t/ έτος μη
επικινδύνων αποβλήτων

ή

Υποκατηγορία A1

Είδος έργου ή δραστηριότητας

α/α
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Q ≥ 100 t/ημ

Q ≥ 50 t/ημ

Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών
μη επικινδύνων αποβλήτων
συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων
αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13,
D14 και D15)

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών
ρευμάτων αποβλήτων υλικών που
προορίζονται για ανακύκλωση και
προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα
μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες
R13)

Πράσινα Σημεία συμπεριλαμβανομένων των
Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης,
Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)

7β

8

9α

9β

π.χ. δεματοποιημένα αστικά στερεά
απόβλητα

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων
αποβλήτων

β) Περιλαμβάνονται και οι κινητές
μονάδες ΣΜΑ. Οι κινητές μονάδες ΣΜΑ
είναι αυτές που περιλαμβάνουν τη χρήση
διατάξεων συμπίεσης αποβλήτων επί
οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας.

α) Η παραμονή των αποβλήτων σε
εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)
στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων δεν
πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων
στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων
συμπεριλαμβανομένων και των
σύμμεικτων

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων
αποβλήτων

Παρατηρήσεις

α) 20 t < Q < 1000 t
Q: Ικανότητα αποθήκευσης
εκτός ορίων οικισμών και
πόλεων
Μπορεί να περιλαμβάνουν δεματοποίηση
/ συμπίεση (συμπαγοποίηση) και στην
περίπτωση αστοχιών χειροδιαλογή
β) Q < 200 t
εντός ορίων οικισμών
και πόλεων

α) 20 t < Q < 1.000 t
Q: Ικανότητα αποθήκευσης
εκτός ορίων οικισμών
και πόλεων
Κύρια δραστηριότητα η αποθήκευση
(R13). Μπορεί συμπληρωματικά να
β) Q < 200 t
υλοποιούνται κάποιες εργασίες R12, δηλ.
εντός ορίων οικισμών δεματοποίηση / συμπίεση
και πόλεων
(συμπαγοποίηση) ή /και διαλογή στην
περίπτωση αστοχιών με χρήση ή μη
ταινιοδρόμου

β) Οι χώροι υποδοχής
κινητών μονάδων
δεματοποίησης

α) 2 t/ημ < Q <50 t/ημ

Οι χώροι υποδοχής
κινητών μονάδων ΣΜΑ
στερεών μη επικίνδυνων
αποβλήτων με
20 t/ημ < Q < 100 t/ημ

20 t/ημ < Q < 100 t/ημ

20 t/ημ < Q <75 t/ημ

Κατηγορία Β

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

β) Q ≥ 200 t
εντός ορίων οικισμών
και πόλεων

α) Q ≥ 1000 t
εκτός ορίων οικισμών
και πόλεων

β) Q ≥ 200 t
εντός ορίων
οικισμών και
πόλεων

α) Q ≥ 1.000 t
εκτός ορίων οικισμών
και πόλεων

Q ≥ 75 t/ημ

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη
επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13,
D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους
α/α 8, 9

Υποκατηγορία A2

7α

Υποκατηγορία A1

Είδος έργου ή δραστηριότητας

α/α
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Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) – Συμπεριλαμβάνονται
εγκαταστάσεις προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ

Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη
επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω
μηχανικής διαλογής (εργασίες R12)

Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη
επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα
απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και
χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες
R12)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων
αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου
(εργασία R3)
α) Παραγωγή βιοαερίου
β) Πυρόλυση ή Αεριοποίηση

Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών
ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία
R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα
(εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή
βιομάζα

Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών
ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία
R3) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα

10α

10β

11

12α

12β

Είδος έργου ή δραστηριότητας

9γ

α/α

Q ≥ 20 t/ημ

α) Q ≥ 100.000 t/έτος
β) Q ≥ 50.000 t/έτος

Υποκατηγορία A1

Παρατηρήσεις

0,5 ≤ Q <50 t/ημ

προς

εισερχομένων

εισερχομένων

Υγρό θεωρείται το απόβλητο ή η βιομάζα
με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερο του
40%

Q: ημερήσια ποσότητα
αποβλήτων

Στερεό θεωρείται το απόβλητο ή η
βιομάζα με μέγιστο ποσοστό υγρασίας
40%

Q: ημερήσια ποσότητα
αποβλήτων

Η πυρόλυση αεριοποίηση εφόσον
αποτελεί εργασία R1 κατατάσσεται
στον α/α 4 της Ομάδας 4.

αποβλήτων

Κινητές μονάδες νοούνται οι μονάδες των
οποίων
οι
ηλεκτρομηχανολογικές
διατάξεις φέρονται επί οχημάτων με άδεια
κυκλοφορίας, και δεν παραμένουν στο
χώρο υποδοχής πέραν του έτους

β) Οι χώροι υποδοχής
κινητών μονάδων με
Q < 50 t/ημ

Q: Ετήσια παροχή
επεξεργασία.

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων
αποβλήτων

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων
αποβλήτων

α) Σταθερές μονάδες με
Q < 50 t/ημ

Q <30 t/ημ

α) 20 t < Q < 1000 t
Q: Ικανότητα αποθήκευσης
εκτός ορίων οικισμών
και πόλεων
Περιλαμβάνει την αποθήκευση σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VIII
β) Q < 200 t
της ΚΥΑ η.π. 23615/651/Ε.103/2014
εντός ορίων οικισμών (ΦΕΚ 1184Β).
και πόλεων

Κατηγορία Β

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Q < 20 t/ημ

Q ≥ 50 t/ημ

α) Q < 100.000 t/έτος
β) Q < 50.000 t/έτος

Σταθερές μονάδες με
Q ≥ 50 t/ημ

Q ≥ 30 t/ημ

β) Q ≥ 200 t
εντός ορίων
οικισμών και
πόλεων

α) Q ≥ 1000 t
εκτός ορίων
οικισμών και
πόλεων

Υποκατηγορία A2
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Q ≥ 20 t/ημ

Μονάδες με
P ≥ 200 kW

Το σύνολο

Το σύνολο

Εγκαταστάσεις παρασκευής
εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από
προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό
κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε
βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες
κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη
στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία
R5, R12 και R13)

Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών
υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία
ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων
εκτροφής (εργασία D10)

15

16

17

18

β) εντός Natura
Q < 50.000 t/έτος

β) εντός Natura
Q ≥ 50.000 t/έτος

Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών
στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ
ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)

14

α) εκτός Natura
Q < 150.000 t/έτος

β) εντός Natura
Q < 50.000 t/έτος

β) εντός Natura
Q ≥ 50.000 t/έτος

α) εκτός Natura
Q ≥ 150.000 t/έτος

α) εκτός Natura
Q < 150.000 t/έτος

α) εκτός Natura
Q ≥ 150.000 t/έτος

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και
διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων
(εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13)

13

Υποκατηγορία A2

Υποκατηγορία A1

Είδος έργου ή δραστηριότητας

α/α

Μονάδες με
P < 200 kW

1 t/ημ ≤ Q <20 t/ημ

Κατηγορία Β

Ομάδα 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών*

εισερχομένων

Εγκαταστάσεις καύσης εντός
πτηνοκτηνοτροφικών και
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων
ακολουθούν την κατάταξη των μονάδων
αυτών.

Εξαιρούνται οι αποθεσιοθάλαμοι έργων
υποδομής

Σε
περίπτωση
κινητής
μονάδας,
αδειοδοτείται η λειτουργία της στην θέση
προσωρινής εγκατάστασης της ιδίας.
Κινητές μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ
νοούνται οι μονάδες των οποίων οι
ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις φέρονται
επί οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας και
δεν παραμένουν στο χώρο υποδοχής
πέραν του έτους

P: ισχύς

Q: ημερήσια ποσότητα
αποβλήτων

Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων
αποβλήτων

Οι εργασίες ανάκτησης δεν είναι
απαραίτητο
να
συνοδεύονται
από
διάθεση (D). Οι εγκαταστάσεις αυτές όταν
περιλαμβάνουν
και
εργασίες
D1
κατατάσσονται ως ΟΕΔΑ.

Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων
αποβλήτων

Παρατηρήσεις

Τεύχος Β’ 2471/10.08.2016
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Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση
επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό
υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση
επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για
εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για
άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση
α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου
υδροφορέα
i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν
στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007
ii) για υδατικά συστήματα που δεν
εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007
β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου
υδροφορέα
i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν
στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007
ii) για υδατικά συστήματα που δεν
εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007
γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική –
βιομηχανική χρήση

20

Είδος έργου ή δραστηριότητας

19

α/α

Π < 100.000
300 ≤ Π < 100.000
300 ≤ Π < 100.000

Π ≥ 100.000
Π ≥ 100.000

Το σύνολο

Π < 100.000

Υποκατηγορία A2

Π ≥ 100.000

Το σύνολο

Π ≥ 100.000

Υποκατηγορία A1

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)
α) Τα υπόψη κριτήρια αφορούν σε πόλεις και
οικισμούς και όχι σε μεμονωμένα κτίρια.
β) Συμπαρασύρονται με την εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ):
- οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός
σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών
- οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων
λυμάτων
γ) Οι ΕΕΛ ιδιωτικών πολεοδομήσεων,
οικοδομικών συνεταιρισμών, τουριστικών
εγκαταστάσεων κ.λπ. συμπαρασύρονται
από τις αντίστοιχες δραστηριότητες
δ) Άμεσος εμπλουτισμός θεωρείται αυτός
μέσω γεωτρήσεων υπό πίεση ή με
βαρύτητα σε επιλεγμένες θέσεις
γεωτρήσεων, σύμφωνα με την
ΚΥΑ 145116/2011 (Β΄ 354).
ε) Έμμεσος εμπλουτισμός θεωρείται αυτός με
διήθηση διαμέσου στρώματος εδάφους,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011
(Β΄ 354)
στ) Για την κατάταξη των έργων σε
υποκατηγορία λαμβάνεται υπόψη και ο
εναλλακτικός αποδέκτης
ζ) Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού
(ΜΙΠ)
α) Συμπαρασύρονται
με
την
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
(ΕΕΛ):
- οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί
εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων
οικισμών
- οι
αγωγοί
διάθεσης
επεξεργασμένων λυμάτων
β) Οι ΕΕΛ ιδιωτικών πολεοδομήσεων,
οικοδομικών
συνεταιρισμών,
τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
συμπαρασύρονται από τις αντίστοιχες
δραστηριότητες
γ) Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης
δεν
απαιτείται
περιβαλλοντική
αδειοδότηση

Παρατηρήσεις

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Π < 300

Π < 300

Κατηγορία Β
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Το σύνολο

Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων μη αστικού τύπου σε στεγανές
δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή
υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες
D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο
βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2,
D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις φυσικοχημικής
επεξεργασίας μη επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων (εργασία D9)

22β

23

24

25

Το σύνολο

Το σύνολο

> 30 m3

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που η εν λόγω
δραστηριότητα βρίσκεται εντός του
γηπέδου του κυρίως έργου ή της
δραστηριότητας, ή σε όμορο γήπεδο,
τότε η δραστηριότητα ακολουθεί την
κατηγορία του κυρίως έργου ή
δραστηριότητας.

Εξαιρούνται μεμονωμένα κτίρια, κατοικίες
ή πολυκατοικίες.

*Εξαιρούνται βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων που αναφέρονται στην Ομάδα 9 και κατατάσσονται σύμφωνα με αυτήν

Το σύνολο

Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων αστικού τύπου σε στεγανές
δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

Υποκατηγορία A2

22α

Το σύνολο

Υποκατηγορία A1

Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (εργασίες D και R)

Είδος έργου ή δραστηριότητας

21

α/α
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