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Θέµα :

«Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ.
Α΄209/2011)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄60).
4. Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.

Αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην 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.

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 »
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 20 παράγραφος 10 του ν.
4014/2011 µε τις οµάδες της παρούσας απόφασης
Οι αναφερόµενες οµάδες έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 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 20,

Παραρτήµατα της παρούσας

παράγραφος 10 του ν.4014/2011

Απόφασης

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

Οµάδα 10η

Παραρτήµατα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ

Άρθρο 6
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έκδοση της παρούσας απόφασης καταργείται η Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 για την «Κατάταξη
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.3010/2002 ‘’Εναρµόνιση του ν.1650/1986
µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (ΦΕΚ Α΄91)’’», µε την εξαίρεση του Παραρτήµατος ΙΙ που
παραµένει σε ισχύ.

Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

13/1/2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΙΝ.:
Εθνικό Τυπογραφείο
για δηµοσίευση

Παράρτηµα I
η

Οµάδα 1 : Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών
Έργα οδοποιίας
α/α

Οµάδα και
κατηγορία κατά
ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆(i)

1

Χαρακτηρισµός

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Αυτοκινητόδροµος

Το σύνολο

Οδός ταχείας κυκλοφορίας

Το σύνολο

Συµπεριλαµβάνονται τα συνοδά έργα
(π.χ. σταθµοί διοδίων ή εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών, κέντρα ελέγχου ή
συντήρησης κ.λπ.)

Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ≥4

Το σύνολο

Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας(ii)

Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ<4

Μ≥500 m

ΑΙ
2
3
Α II
4
5

Α III

6

8

ΑV

9
10
11

AVI

M: µήκος εντός περιοχής δικτύου
Natura 2000

Μ<500 m

Οδός µεταξύ επαρχιών/οικισµών

Το σύνολο

Οδός µεταξύ µικρών οικισµών

Το σύνολο

Α IV
7

Παρατηρήσεις

Συλλεκτήρια οδός

Σε περιοχές δικτύου
Natura 2000

Εκτός περιοχών
δικτύου Natura 2000

∆ευτερεύουσα οδός

Σε περιοχές δικτύου
Natura 2000

Εκτός περιοχών
δικτύου Natura 2000

Αγροτική οδός

Το σύνολο

Τριτεύουσα οδός

Το σύνολο

∆ασική οδός

Το σύνολο

(i)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ∆ικτύου, όπως εγκρίθηκαν µε την απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 και εκάστοτε ισχύουν. Στις κατηγορίες
του παρόντος πίνακα κατατάσσονται τα έργα που κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆ ανήκουν στις οµάδες Α, Β, Γ και ∆. Οδοί των κατηγοριών ∆V, EV και EVI, καθώς και πεζόδροµοι και
ποδηλατόδροµοι στους οποίους δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση τετράτροχων µηχανοκίνητων οχηµάτων, δεν κατατάσσονται στον παρόντα πίνακα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε
υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

(ii)

Κύριες λωρίδες κυκλοφορίας της τυπικής διατοµής, κατά τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος 2: ∆ιατοµές (όπως εγκρίθηκαν µε την ίδια ως άνω απόφαση). ∆εν
προσµετρούνται οι λωρίδες έκτακτης ανάγκης, πολλαπλών χρήσεων, καθοδήγησης, στροφών, βραδυπορείας κ.λπ.

η

Οµάδα 1 : Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών
Έργα οδοποιίας
α/α

Οµάδα και
κατηγορία κατά
ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆

12

ΒI

Αστικός αυτοκινητόδροµος

13

Β II

Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας

14

Β III

Αστική αρτηρία

15

Β IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

16

Γ III

Αστική αρτηρία

Το σύνολο

17

Γ IV

Κύρια συλλεκτήρια οδός

Το σύνολο

18

∆ IV

Συλλεκτήρια οδός

19

Χαρακτηρισµός

Εκσυγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση
υφιστάµενων έργων οδοποιίας

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Το σύνολο
Λ≥4

Λ<4

Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας

Το σύνολο
Το σύνολο
Λ: αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας

Το σύνολο
Ο φορέας του έργου προβαίνει σε κατάταξή του βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟ∆, το αποτέλεσµα της οποίας χρησιµοποιείται για
την κατάταξη στις παραπάνω κατηγορίες του παρόντος πίνακα.

Έργα σταθερής τροχιάς
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

20

Σιδηρόδροµοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα

Το σύνολο

21

Μητροπολιτικοί σιδηρόδροµοι (Μετρό)

Το σύνολο

22

Τροχιόδροµοι (Τραµ)

23

Κρεµαστοί ή σχοινιοκίνητοι σιδηρόδροµοι (τελεφερίκ) και
παρεµφερή µέσα για τη µεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως
επιβατών

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις
Συµπεριλαµβάνονται οι υποστηρικτικές
εγκαταστάσεις (αµαξοστάσια, σταθµοί
διαλογής, τερµατικοί σταθµοί, τεχνικές
βάσεις, συνοριακοί σταθµοί κ.ά.)

Εντός νοµών Αττικής και Εκτός νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
Το σύνολο

Έργα εναέριων µεταφορών
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

24

Αερολιµένες εµπορικής και επιβατικής κίνησης

25

Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειες

Το σύνολο

26

Αεροδρόµια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχών

Το σύνολο

27

Ελικοδρόµια (ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις)

28

Πεδία απογείωσης - προσγείωσης αεραθλητικών µέσων

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

Όταν περιλαµβάνουν
εγκαταστάσεις
συντήρησης ή
εφοδιασµού

∆εν περιλαµβάνονται τα υδατοδρόµια εντός
λιµένων, τα οποία εξετάζονται ως µέρος του
συνολικού λιµενικού έργου

Όταν δεν
περιλαµβάνουν
εγκαταστάσεις
συντήρησης ή
εφοδιασµού
Το σύνολο

∆εν περιλαµβάνονται τα ελικοδρόµια επί
κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων
(νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, βιοµηχανίες,
θαλάσσιες εξέδρες κ.ά.), τα οποία
εξετάζονται ως µέρος της εγκατάστασης

Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα
α/α

29

30

Είδος έργου

Εµπορευµατικά κέντρα
(κατά την έννοια του Ν.3333/2005, Α΄ 91, όπως εκάστοτε ισχύει)

Σταθµοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση
εµπορευµάτων (εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων)

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Περιλαµβάνονται οι εσωτερικές
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διαχείρισης
και µεταφόρτωσης εµπορευµάτων

Το σύνολο

ΩΕ>50.000 m2

Παρατηρήσεις

ΩΕ>10.000 m2 και
ΩΕ≤50.000 m2

ΩΕ>800 m2 και
ΩΕ≤10.000 m2

Σταθµοί κατά τις έννοιες του Π∆ 79/2004
(Α΄ 62)
ΩΕ: Ωφέλιµη επιφάνεια κάλυψης
(συνολική)

ΑΕ>3.000.000

31

32

Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων

Οργανωµένοι χώροι στάθµευσης, φύλαξης και ελέγχου
φορτηγών οχηµάτων

(4η και 5η κατηγορία
Π∆ 79/2004)

Για οχήµατα µε
επικίνδυνα φορτία

ΑΕ≥150.000 και
ΑΕ<3.000.000

(2η και 3η κατηγορία
Π∆ 79/2004)

Για οχήµατα χωρίς
επικίνδυνα φορτία ή
κενά φορτίου και
µε Ε ≥ 50 στρέµµατα

ΑΕ≥50.000 και
ΑΕ<150.000

ΑΕ: Αριθµός επιβατών που επιβιβάζονται
ή αποβιβάζονται ετησίως

Για οχήµατα χωρίς
επικίνδυνα φορτία ή
κενά φορτίου και
µε 10 ≤ Ε < 50
στρέµµατα

∆εν περιλαµβάνονται οι χώροι στάθµευσης
περιορισµένης διάρκειας που αποτελούν
µέρος των αυτοκινητοδρόµων
Ε:

Εµβαδό χώρου

Παράρτηµα II
η

Οµάδα 2 : Υδραυλικά έργα
α/α

1

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υποκατηγορία Α1

Φράγµατα και αναβαθµοί εντός Μέγιστο ύψος φράγµατος
κοίτης υδατορεµάτων (εφεξής
(H) > 50m
«φράγµατα»),
κάθε είδους και χρήσης, όπως:
ταµίευσης, εκτροπής,
µερισµού, υδροληψίας
λιµνοδεξαµενών, υδροληψίας
υδροηλεκτρικών έργων,
αντιπληµµυρικής προστασίας,
θυροφράγµατα κλπ

Υποκατηγορία Α2

Οι περιπτώσεις που
υπολείπονται αυτών της
υποκατηγορίας Α1 και της
κατηγορίας Β

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

α) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων
α) H ≤ 5m
της παρούσας οµάδας, ως υδατορέµατα θεωρούνται κάθε
εάν ισχύει οποιοδήποτε
(iii)
είδους τµήµατα του φυσικού υδρογραφικού δικτύου
των ακόλουθων:
µόνιµης ή διαλείπουσας ροής (πχ ποταµοί, ρέµατα,
i) Εµβαδόν λεκάνης
χείµαρροι και κλάδοι αυτών), καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι
απορροής φράγµατος
υδατορεµάτων (πχ Ευθυγράµµιση και Σαραντάµετρος
2
Έβρου), και τµήµατα του υδρογραφικού δικτύου που
(Ε) ≤ 5 km , και το
προέρχονται από τη µετατροπή υδατορέµατος σε τάφρο,
φράγµα
ή και παλαιές τάφροι αναφερόµενες πλέον ως
κατασκευάζεται
στα
υδατορέµατα σε χάρτες ΓΥΣ ή ισοδύναµους (πχ ποταµός
πλαίσια
έργων
Λουδίας). Σε περίπτωση αµφιβολίας περί το χαρακτήρα
ορεινής υδρονοµίας
τµήµατος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέµατος ή
2
όχι, αποφαίνεται σχετικώς η οικεία ∆/νση Υδάτων της
ii) Ε ≤ 100 km , εάν το
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
σώµα του φράγµατος
είναι εκτός περιοχών β) Ως Η λαµβάνεται η µέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ
Natura
2000,
και
στέψης φράγµατος ή τεχνητού τοιχώµατος και του
τεκµαίρεται απουσία
εδάφους αµέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα του,
όπως προβλέπεται να διαµορφωθεί µετά την υλοποίηση
ιχθυοπανίδας
του έργου.

β) H ≤ 2,5m
γ) Για το σκοπό της κατάταξης έργων του παρόντος είδους,
2
και Ε ≤ 50 km , εάν το
απουσία ιχθυοπανίδας τεκµαίρεται εάν η οικεία Υπηρεσία
σώµα του φράγµατος
Αλιείας, ή η ∆ασική Υπηρεσία (για υδατόρεµα
είναι εντός περιοχής
αρµοδιότητάς της), ή ο Φορέας ∆ιαχείρισης της περιοχής
Natura
2000,
και
εάν υφίσταται, βεβαιώνει την απουσία ιχθυοπανίδας στο
τµήµα του υδατορέµατος από 1km κατάντη έως 1km
τεκµαίρεται
απουσία
ανάντη του φράγµατος.
ιχθυοπανίδας
δ) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται
συνδυαστικά µε αυτά των έργων της παρούσας οµάδας
µε α/α 2 (ταµιευτήρες) και α/α 4 (υδροληψία από
υδατορέµατα).(iv)

(iii)

Γενική Παρατήρηση: Στις περιπτώσεις που σε στήλη υποκατηγορίας ή κατηγορίας ειδών της παρούσας οµάδας περιέχονται περισσότερα του ενός ενδεχόµενα χωρίς να αναφέρεται σύνδεσµος,
εννοείται ο σύνδεσµος «ή» (ένωση ενδεχοµένων).

(iv)

Γενική Παρατήρηση: Η αναφορά στη συνδυαστική εξέταση των κριτηρίων ενός είδους έργου ή δραστηριότητας µ’ αυτά άλλων ειδών, είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν επιµέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχή της κατάταξής τους στην κατηγορία του επιµέρους έργου ή δραστηριότητας µε την υψηλότερη κατάταξη (παράγ.
5 του άρθρου 1 του ν.4014/2011).
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2

Έργα ταµίευσης υδάτων
(εφεξής «ταµιευτήρες»),
όπως: ταµιευτήρες φραγµάτων,
λιµνοδεξαµενές,
οµβροδεξαµενές και
υδατοδεξαµενές κλπ

3

Υδροληψία ή εκτροπή νερού
από υδατορέµατα µε
οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής
«υδροληψία από
υδατορέµατα»),
όπως: µε φράγµα ταµίευσης ή
ανάσχεσης, ρουφράκτη,
διάφραγµα υπό την κοίτη,
άντληση κλπ

Υποκατηγορία Α1

Μικτός όγκος ταµιευτήρα
στη στάθµη υπερχείλισης
3
(V) > 10.000.000 m
ή
Μέγιστο ύψος
εξωποτάµιου τοιχώµατος
(h), ταµιευτήρα > 20m

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

α) Ταµιευτήρας εκτός
h ≤ 5m
περιοχών Natura 2000:
3
και
10.000.000 m ≥ V >
3
100.000 m και 20m ≥ α) Ταµιευτήρας εκτός
h > 5m
περιοχών Natura 2000
3
100.000 m ≥ V >
β) Ταµιευτήρας εντός
3
10.000
m
περιοχής Natura 2000:
3

10.000.000 m ≥ V >
3
10.000 m και 20m ≥ h
> 5m

β) Ταµιευτήρας εντός
περιοχής Natura 2000:
3
10.000 m ≥ V > 2.000
3
m

Ποσότητα νερού προς
α) Υδροληψία εκτός
α) Υδροληψία εκτός
απόληψη ή εκτροπή (V) >
περιοχής Natura 2000:
περιοχής Natura 2000:
3
3
3
10.000.000 m /έτος
10.000.000 m /έτος ≥ V
500.000 m /έτος ≥ V >
3
3
> 500.000 m /έτος
10.000 m /έτος
β) Υδροληψία εντός
β) Υδροληψία εντός
περιοχής Natura 2000:
περιοχής Natura 2000:
3
3
10.000.000 m /έτος ≥ V
50.000 m /έτος ≥ V >
3
3
> 50.000 m /έτος
5.000 m /έτος

Παρατηρήσεις
α) Ως h λαµβάνεται η µέγιστη υψοµετρική διαφορά µεταξύ
του τεχνητού τοιχώµατος του ταµιευτήρα και του εδάφους
αµέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα αυτού, όπως θα
διαµορφωθεί µετά την υλοποίηση του έργου. Σε
περιπτώσεις ταµιευτήρων που κατασκευάζονται υπό τη
στάθµη του εδάφους h = 0.
β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται
συνδυαστικά µε αυτά των ειδών της παρούσας οµάδας µε
α/α 1 (φράγµατα) και α/α 3 (υδροληψία από
υδατορέµατα).
γ) Τα κριτήρια ύψους τοιχώµατος δεν λαµβάνονται υπόψη
3
για ταµιευτήρες µε V≤ 2.000m .
α) Ως προς την έννοια του υδατορέµατος ισχύει η
παρατήρηση (α) του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της
παρούσας οµάδας.
β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται
συνδυαστικά µε αυτά των ειδών της παρούσας οµάδας
µε α/α 1 (φράγµατα) και α/α 2 (ταµιευτήρες).
γ) Τα υπόψη κριτήρια δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση
εκτροπής νερού για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών
έργων, όταν αυτό επιστρέφεται στο ίδιο υδατόρεµα ή σε
ρέµα στο οποίο συµβάλλει αυτό.
δ) Σε περίπτωση που η υδροληψία αποσκοπεί στη
µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορροής ποταµού
του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για χρήση ή
εµπλουτισµό (επιφανειακών ή υπόγειων υδροφορέων),
οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση διαιρούνται
δια του 2, µε εξαίρεση το κατώτερο όριο κατάταξης στην
κατηγορία Β.
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Υδροληψία από λίµνες

Υποκατηγορία Α1

Ποσότητα νερού προς
απόληψη (V)> 3.000.000
3
m /έτος

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

α) Λίµνη εκτός περιοχών
Natura 2000:
3
3.000.000 m /έτος ≥ V
3
> 250.000 m /έτος

α) Λίµνη εκτός περιοχών
Natura 2000: 250.000
3
m /έτος ≥ V > 5.000
3
m /έτος

β) Λίµνη εντός περιοχής
Natura 2000:
3
3.000.000 m /έτος ≥ V
3
> 25.000 m /έτος

β) Λίµνη εντός περιοχής
Natura 2000: V ≤
3
25.000 m /έτος

Παρατηρήσεις
α) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων
του παρόντος είδους, ως λίµνες θεωρούνται και οι
3
υφιστάµενοι ταµιευτήρες µε V ≥ 5.000.000 m , σε
περίπτωση: i) που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που
δεν είχε προβλεφθεί (ως προς το είδος ή την ποσότητα)
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ταµιευτήρα, ή
ii) ο ταµιευτήρας κατασκευάσθηκε προ της έναρξης
ισχύος της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-101990).
β) Στις λοιπές περιπτώσεις υφισταµένων ταµιευτήρων, και
σε περίπτωση που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που
δεν είχε προβλεφθεί κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση τους, το έργο αντιµετωπίζεται ως υδροληψία
από υδατόρεµα (είδος µε α/α 4 της παρούσας οµάδας).
γ) Σε περίπτωση που η υδροληψία αποσκοπεί στη
µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορροής ποταµού του
Ν.3199/2003
(ΦΕΚ
280/Α/2003)
για
χρήση
ή
εµπλουτισµό, οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση
διαιρούνται δια του 2.

5

Υδροµαστεύσεις πηγών

Ποσότητα νερού προς
απόληψη (V) > 5.000.000
3
m /έτος

α) Εάν θέση
υδροµάστευσης εκτός
περιοχής Natura 2000:
3
5.000.000 m /έτος ≥ V
3
> 100.000 m /έτος
β) Εάν θέση
υδροµάστευσης εντός
περιοχής Natura 2000:
3
5.000.000 m /έτος ≥ V
3
> 50.000 m /έτος

Οι περιπτώσεις που
υπολείπονται της
κατηγορίας Α

α) Συµπεριλαµβάνονται και έργα εκµετάλλευσης πηγών µε
υποθαλάσσια εκδήλωση.
β) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων
της παρούσας οµάδας, ως υδροµάστευση πηγής
θεωρούνται
τα
έργα
δέσµευσης
νερού
που
κατασκευάζονται είτε στη θέση εκδήλωσής της
(καλλιέργεια πηγής µε δέσµευση νερού) είτε µέχρι
απόσταση 200m κατάντη αυτών (πχ αναβαθµοί,
διαφράγµατα ή φρέατα συγκέντρωσης στην κοίτη του
ρέµατος που τροφοδοτείται από την πηγή). Επιπλέον ως
υδροµαστεύσεις θεωρούνται και οι υδρογεωτρήσεις που
ανορύσσονται εντός ακτίνας 200m από την εκδήλωση
πηγής,
όταν
τεκµαίρεται
βάσει
της
σχετικής
υδρογεωλογικής µελέτης ότι αντλούν από τον υδροφόρο
σχηµατισµό τροφοδοσίας της πηγής.
γ) Σε περίπτωση που η υδροµάστευση αποσκοπεί στη
µεταφορά νερού σε άλλη λεκάνη απορροής ποταµού του
Ν.3199/2003
(ΦΕΚ
280/Α/2003)
για
χρήση
ή
εµπλουτισµό, οι οριακές τιµές για την κατηγοριοποίηση
διαιρούνται δια του 2.
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Υδρογεωτρήσεις και φρέατα
κάθε χρήσης (εφεξής
«υδρογεωτρήσεις»)

Υποκατηγορία Α1

Ποσότητα νερού προς
απόληψη (V) > 5.000.00
3
m /έτος

Υποκατηγορία Α2
3

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

3

α) Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίµνης
υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει
του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναµου.

α) 5.000.000 m /έτος ≥ V > α) 100.000 m /έτος ≥ V >
3
3
100.000 m /έτος, εάν η
50.000 m /έτος, και:
υδρογεώτρηση:
i) Ευρίσκεται εκτός των
i) Ευρίσκεται εκτός των
ορίων υγροτοπικών
ορίων υγροτοπικών
εκτάσεων
εκτάσεων
και
και
ii) Απέχει από όρια
ii) Απέχει από όρια
λιµνών περισσότερο
λιµνών
των 1.000m
περισσότερο των
και
1.000m
iii) Απέχει από τη
και
θάλασσα
iii) Απέχει από τη
περισσότερο των
θάλασσα
1.000m ασχέτως
περισσότερο των
υψοµέτρου της, ή
1.000m ασχέτως
ευρίσκεται σε
υψοµέτρου της, ή
υψόµετρο
ευρίσκεται σε
µεγαλύτερο των
υψόµετρο
+300m ασχέτως
µεγαλύτερο των
απόστασης από τη
+300m ασχέτως
θάλασσα
απόστασης από τη
3
θάλασσα
β) 50.000 m /έτος ≥ V >
3
25.000 m /έτος, εάν
3
β) 5.000.000 m /έτος ≥ V >
οποιαδήποτε από τις
3
50.000 m /έτος, εάν
ως άνω προϋποθέσεις
οποιαδήποτε από τις
δεν ισχύει
ως άνω προϋποθέσεις
δεν ισχύει

β) Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης
υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν
καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου
Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και
επιπλέον εµπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα
σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις ή σχετική Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη.
γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από οµάδα
υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση
αυτών εν σχέσει µε τη θάλασσα, λίµνες και υγροτοπικές
εκτάσεις εφαρµόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ
ως V θεωρείται η ποσότητα που λαµβάνεται από το
σύνολο των υδρογεωτρήσεων.
δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης υποκατηγορίας Α2 ή
κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής µε
εγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναµικού
της, το οποίο περιλαµβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα
των υπόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται
από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο
έλεγχος για το κατά πόσον η υδρογεώτρηση εµπίπτει
στο πεδίο εγαρµογής του Σχεδίου ∆ιαχείρισης και είναι
συµβατή µε τις προβλέψεις του διενεργείται από την
οικεία ∆/νση Υδάτων.
ε) ∆εν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της
κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων:
i) Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την
εξυπηρέτηση
έργων
εµπλουτισµού
υπόγειων
υδροφορέων.
ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι
εκτελούνται από ή για λογαριασµό δηµόσιου φορέα που
εκ
του
νόµου
έχει
δικαίωµα
διεξαγωγής
υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των
υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης
έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους από το παρόν
(πχ οδοί, φράγµατα, µεταλλευτικές και λατοµικές
δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα
ερευνητική υδρογεώτρηση θα χρησιµοποιηθεί για την
εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, κατατάσσεται
βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται
περιβαλλοντικάως
προς
τυχόν
υπολειπόµενες
κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.
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Αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε
είδους και χρήσης, όπως:
κλειστοί αγωγοί µεταφοράς
νερού (συµπεριλµβανοµένου
και του θερµού) ή αποχέτευσης
ακαθάρτων ή οµβρίων,
διώρυγες, τάφροι, σήραγγες
µεταφοράς υδάτων κλπ

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

ΣL > 20.000m

Κατηγορία Β

20.000m ≥ ΣL > 1.000m

Παρατηρήσεις
α) Ως ισοδύναµο µήκος (L) τµήµατος αγωγού εσωτερικής
2
διατοµής S ≤ 1 m λαµβάνεται:
αα) Για τµήµατα εκτός περιοχών Natura 2000:
i) Επί υφισταµένων οδών ή ερεισµάτων τους: το
πραγµατικό µήκος.
ii) Εκτός υφισταµένων οδών και ερεισµάτων τους: το
διπλάσιο του πραγµατικού µήκους.
ββ) Για τµήµατα εντός περιοχών Natura 2000: το
διπλάσιο των ως άνω υπολογιζόµενων
ισοδύναµων µηκών.
γγ)

Για τµήµατα κλειστών αγωγών που
τοποθετούνται επιφανειακά ή υποθαλάσσια,
καθώς και για τα τµήµατα ανοικτών
αγωγών(µη καλυµµένες τάφροι, διώρυγες,
υδραύλακες κλπ), οι ως άνω υπολογιζόµενες
τιµές πολλαπλασιάζονται επί 1,5.

β) Ως L τµήµατος αγωγού µε S > 1 m 2 λαµβάνεται η
υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τα προηγούµενα τιµή,
πολλαπλασιαζόµενη επί την αδιάστατη τιµή της S
(υπολογισµένης σε m2).
γ) Σε περίπτωση που τµήµα αγωγού οδεύει εντός ευρείας
κοίτης υδατορέµατος, τυχόν ύπαρξη οδού την οποία
ακολουθεί δεν λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της
παρούσας.
δ) Το ΣL υπολογίζεται µε άθροιση των L των επιµέρους
τµηµάτων.
ε)

Σε περιπτώσεις αρδευτικών ή (απο)στραγγιστικών
δικτύων, τα υπόψη κριτήρια εφαρµόζονται µόνο για
τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα
για τους αγωγούς προσαγωγής από την υδροληψία
προς τις δεξαµενές ή ελλείψει αυτών προς τα δίκτυα
διανοµής, και στα (απο)στραγγιστικά δίκτυα για τους
τελικούς συλλεκτήριους αγωγούς.

στ) Οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυµοτοµικού ή
πολεοδοµικού σχεδίου ή εγκεκριµένων ορίων οικισµών,
που αφορούν διανοµή νερού, ή αποχέτευση ακαθάρτων
ή οµβρίων, καθώς και οι αγωγοί που αποτελούν
τµήµατα εγκαταστάσεων κάθε είδους και ευρίσκονται
εντός του γηπέδου τους, δεν κατατάσσονται και δεν
λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του ΣL.
Εξαιρούνται οι αγωγοί οµβρίων που υποκαθιστούν
ανοικτή κοίτη ρέµατος, οι οποίοι κατατάσσονται ως
αντιπληµµυρικά έργα.

η

Οµάδα 2 : Υδραυλικά έργα
α/α
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Είδος έργου ή δραστηριότητας

Σύστηµα ύδρευσης της
πρωτεύουσας

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις
α) Αφορά στο σύνολο των υφιστάµενων και µελλοντικών
επιµέρους έργων του συστήµατος, όπως ταµιευτήρες
(Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα), υδροληψίας από τη λίµνη
Υλίκη, συνεισφέρουσες υδρογεωτρήσεις, υδραγωγεία,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού κλπ,
συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµάτων του συστήµατος
που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση περιοχών εκτός της
πρωτεύσουσας.

Το σύνολο

β) ∆εν λαµβάνονται υπόψη ως επιµέρους έργα του υπόψη
συστήµατος, όσα δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α.
γ) Έργα υδροληψίας, µεταφοράς και επεξεργασίας νερού τα
οποία λαµβάνουν νερό από τις πηγές υδροληψίας του
υπόψη συστήµατος (ταµιευτήρες, Υλίκη, γεωτρήσεις),
συµπαρασύρονται από την κατάταξη του τελευταίου
ασχέτως εάν χρησιµοποιούν υποδοµές του ή όχι, υπό την
προϋπόθεση ότι κατατάσσονται στην κατηγορία Α.

9

α) Έκταση εκτός περιοχής α) Έκταση εκτός περιοχής α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και
(απο)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει
Natura 2000: µικτό
Natura 2000: 5.000
χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα, κατά την
εµβαδόν περιοχής
στρ.≥ Ε > 500 στρ.
έννοια που αναφέρεται στην παρατήρηση του είδους µε
έργου (Ε) > 5.000
α/α 10 (αποξηραντικά έργα) της παρούσας οµάδας,
β)
Έκταση
εντός
περιοχής
στρέµµατα (στρ.)
κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους.
Natura 2000: 2.000
β) Έκταση εντός περιοχής
στρ.≥ Ε > 50 στρ.
β) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και
Natura 2000: Ε > 2.000
χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ηµιφυσικών
εκτάσεων για εντατική γεωργική καλλιέργεια, τα
στρ.

Αρδευτικά και
(απο)στραγγιστικά έργα, έργα
αγροτικού αναδασµού, και
συναφή έργα

κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται
συνδυαστικά µε αυτά του είδους µε α/α 11 της
παρούσας οµάδας.

10

Αποξηραντικά έργα

Το σύνολο

11

Έργα για τη χρησιµοποίηση
ακαλλιέργητης γης ή
ηµιφυσικών περιοχών για
εντατική γεωργική καλλιέργεια

Μικτό εµβαδόν περιοχής
έργου (Ε) > 10.000 στρ.

Αφορά
στην
αποξήρανση
εκτάσεων
που
έχουν
χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα από εγκεκριµένη
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή κανονιστικές διατάξεις
προστασίας της περιοχής, ή που σηµειώνονται στους πλέον
πρόσφατους χάρτες ΓΥΣ ως εκτάσεις που περιέχουν
µόνιµες ή εποχιακές υδατοσυλλογές (πχ λίµνες,
λιµνοθάλασσες, έλη, αλυκές).

α) Έκταση εκτός περιοχής Έκταση εκτός περιοχής
Natura 2000: µικτό
Natura 2000 και Ε ≤ 1.000
εµβαδόν περιοχής
στρ.
έργου 10.000 στρ. ≥ Ε
> 1.000 στρ.
β) Έκταση εντός περιοχής
Natura 2000: Ε
≤10.000 στρ.

Σε
περίπτωση
που
το έργο
περιλαµβάνει
και
(απο)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει
χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια
που αναφέρεται στην παρατήρηση του είδους µε α/α 10
(αποξηραντικά
έργα)
της
παρούσας
οµάδας,
κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους.

η

Οµάδα 2 : Υδραυλικά έργα
α/α
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Είδος έργου ή δραστηριότητας

Έργα τεχνητού εµπλουτισµού
υπογείων υδάτων

13

Έργα πρόληψης ή
αντιµετώπισης της
υφαλµύρινσης των υπόγειων
υδάτων, χωρίς τεχνητό
εµπλουτισµό τους,
όπως έργα δηµιουργίας
τεχνητού φραγµού προς την
πηγή της υφαλµύρινσης

14

Έργα (επανα)πληµµυρισµού
εδαφών

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

3

α) ∆ιατιθέµενη ποσότητα
α) 5.000.000 m /έτος ≥ V > Οι περιπτώσεις που
3
νερού (V) > 5.000.000
500.000 m /έτος, εάν
υπολείπονται αυτών της
3
m /έτος , εάν τα ποιοτικά
τα ποιοτικά
κατηγορίας Α
χαρακτηριστικά του
χαρακτηριστικά του
διατιθέµενου επιφανειακού
προς αναπλήρωση
νερού το καθιστούν
επιφανειακού νερού το
κατάλληλο για πόση µετά
καθιστούν κατάλληλο
από επεξεργασία
για πόση µετά από
επεξεργασία
3
β) V > 2.000.000 m /έτος
3
εάν τα ποιοτικά
β) V ≤ 2.000.000 m /έτος,
χαρακτηριστικά του
εάν τα ποιοτικά
διατιθέµενου επιφανειακού
χαρακτηριστικά του
νερού δεν το καθιστούν
προς αναπλήρωση
κατάλληλο για πόση µετά
επιφανειακού νερού
από επεξεργασία, και
δεν το καθιστούν
επιπλέον το νερό δεν
κατάλληλο για πόση
προέρχεται από
µετά από επεξεργασία
επεξεργασµένα λύµατα ή
υγρά απόβλητα

Παρατηρήσεις
α)

Η διάθεση επεξεργασµένων λυµάτων ή υγρών
αποβλήτων σε υπόγειο υδροφορέα κατατάσσεται βάσει
των προβλεπόµενων στην οµάδα 4 της παρούσας
Απόφασης.

β) Το V αφορά στην ποσότητα που διατίθεται συνολικά σε
έναν
υπόγειο
υδροφόρο
σχηµατισµό,
συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υφιστάµενων έργων
εµπλουτισµού του

Το σύνολο

Εµβαδόν έκτασης προς
επαναπληµµυρισµό (Ε) >
5.000 στρ.

5.000 στρ. ≥ Ε > 200 στρ.

200 στρ. ≥ Ε > 10 στρ.

Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται
συνδυαστικά µε αυτά του είδους της παρούσας οµάδας µε
α/α 2 (ταµιευτήρες). Επιπλέον εάν προβλέπονται και έργα
υδροληψίας από διάφορες πηγές ή και αγωγοί µεταφοράς
νερού συνεξετάζονται και τα κριτήρια κατάταξης αυτών (πχ
είδη µε α/α 1, α/α 3, α/α 4, α/α 5, α/α 6 και α/α 7 της
παρούσας οµάδας).

η

Οµάδα 2 : Υδραυλικά έργα
α/α
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Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υποκατηγορία Α1

Αντιπληµµυρικά έργα και έργα α) Επί τµήµατος
διευθέτησης της ροής των
υδατορέµατος µε
υδάτων (εφεξής
εµβαδόν λεκάνης
«αντιπληµµυρικά έργα»),
απορροής(Ε) > 100
2
όπως: διαµόρφωση διατοµής
km εντός ορίων
µε επένδυση ή µη, κατασκευή
περιοχής Natura 2000
ή ενίσχυση αναχωµάτων, άρση
β) Επί τµήµατος
προσχώσεων, κάλυψη
υδατορέµατος µε Ε >
υδατορέµατος, κατασκευή
2
100 km εντός: Νοµού
τεχνητού κλάδου κλπ.)
Αττικής (πλην νήσων
και περιοχής
Τροιζηνίας) και Νοµού
Θεσσαλονίκης

Υποκατηγορία Α2

Οι περιπτώσεις που δεν
ανήκουν στην
υποκατηγορία Α1 και την
κατηγορία Β

Κατηγορία Β

Επί τµήµατος
υδατορέµατος µε Ε ≤ 5
2
km , υπό τους
ακόλουθους όρους:
α) ∆εν περιλαµβάνει
κάλυψη υδατορέµατος

Παρατηρήσεις
α) Ως προς την έννοια του υδατορέµατος ισχύει η
παρατήρηση (α) του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της
παρούσας οµάδας.
β) Το εµβαδόν της λεκάνης απορροής υπολογίζεται µε
αφετηρία το κατάντη όριο του αντιπληµµυρικού έργου
και για το σύνολο της ανάντη του ορίου λεκάνης
απορροής.

και

γ) Στον υπολογισµό του ΣL, λαµβάνονται υπόψη και τα µήκη
κάλυψης από άλλα αντιπληµµυρικά έργα που έχουν είτε
β) Ευρίσκεται εκτός ορίων
υλοποιηθεί είτε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά χωρίς να
ρυµοτοµικού ή
έχουν υλοποιηθεί ακόµη, εντός ζώνης εκτεινόµενης 5km
πολεοδοµικού σχεδίου,
εκατέρωθεν των προς τα ανάντη και κατάντη ορίων των
ακρότατων προς κάλυψη τµηµάτων του υδατορέµατος.
και εγκεκριµένων ορίων

οικισµών, και επιπλέον
δ) Τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται για την εγκάρσια
σε απόσταση
διέλευση υδατορέµατος από: συγκοινωνιακά έργα,
µεγαλύτερη των 1.000m
δίκτυα κοινής ωφελείας και αγωγούς µεταφοράς υγρών
από τα ως άνω όρια
και αερίων, δεν λαµβάνονται υπόψη για λόγους

γ) Με κάλυψη ανοικτών
τµηµάτων
υδατορέµατος σε
συνολικό µήκος (ΣL) >
1.000m.

και
γ) Ευρίσκεται εκτός
περιοχών Natura 2000

κατάταξης αντιπληµµυρικών έργων. Για παράδειγµα:
δεν λαµβάνονται ως κατάντη όριο αντιπληµµυρικού
έργου για τον υπολογισµό του Ε, εάν ευρίσκονται εκτός
του τµήµατος των λοιπών παρεµβάσεων του έργου, και
δεν προσµετρώνται στο ΣL εκτός εάν οδεύουν
συγγραµµικά µε το ρέµα.
ε) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνουν και φράγµατα,
αναβαθµούς ή ουδούς εντός κοίτης υδατορεµάτων για
την κατάταξη του εξετάζονται συνδυαστικά και τα
κριτήρια του είδους µε α/α 1 (φράγµατα) της παρούσας
οµάδας.

16

Έργα εκβολής υδατορεµάτων
εισερχόµενα εντός της
θάλασσας

α) Μήκος έργου εκβολής
(L) > 50m, εάν η
θαλάσσια περιοχή και
η ακτή είναι εκτός
περιοχής Natura 2000
β) L > 20m, εάν η
θαλάσσια περιοχή ή η
ακτή είναι εντός
περιοχής Natura 2000

17

Έργα εκβολής τάφρων
εισερχόµενα εντός της
θάλασσας

α) 50m ≥ L > 10m, εάν η
θαλάσσια περιοχή και
η ακτή είναι εκτός
περιοχής Natura 2000

Το µήκος αφορά στο εντός της θάλασσας τµήµα του έργου,
Οι περιπτώσεις που δεν
ανήκουν στην κατηγορία Α µετρούµενο µε αφετηρία θέση µε απόλυτο υψόµετρο 0,00.

β) L ≤ 20m, εάν η
θαλάσσια περιοχή ή η
ακτή είναι εντός
περιοχής Natura 2000

α) L ≥ 20m, εάν η
θαλάσσια περιοχή και
η ακτή είναι εκτός
περιοχής Natura 2000
β) Το σύνολο εάν η
θαλάσσια περιοχή ή η
ακτή είναι εντός
περιοχής Natura 2000

Το µήκος αφορά στο εντός της θάλασσας τµήµα του έργου,
Οι περιπτώσεις που δεν
ανήκουν στην κατηγορία Α µετρούµενο µε αφετηρία θέση µε απόλυτο υψόµετρο 0,00.

η

Οµάδα 2 : Υδραυλικά έργα
α/α
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Είδος έργου ή δραστηριότητας

Αναχώµατα πέριξ λιµνών ή
υγροτόπων

Έργα αντιµετώπισης της
διάβρωσης εδαφών (όπως
έργα ορεινής υδρονοµίας,
αναβαθµοί συγκράτησης
φερτών υλών κλπ)

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

α) Συνολικό µήκος (ΣL) >
5.000 m, εάν το
ανάχωµα είναι εκτός
περιοχής Natura 2000

α) 5.000m ≥ ΣL > 1.000m
εάν το ανάχωµα είναι
εκτός περιοχής Natura
2000

β)ΣL > 2.000 m, εάν το
ανάχωµα είναι εντός
περιοχής Natura 2000

β) ΣL ≤ 2.000m, εάν το
ανάχωµα είναι εντός
περιοχής Natura 2000

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

α) Ως ΣL λαµβάνεται το µήκος αναχώµατος που απαιτείται
Οι περιπτώσεις που δεν
για την επίτευξη του σκοπού της αντιπληµµυρικής
ανήκουν στην κατηγορία Α

προστασίας της περιοχής της οποίας η προστασία
επιδιώκεται, ανεξαρτήτως εάν ζητείται η περιβαλλοντική
αδειοδότηση τµήµατος του αναχώµατος.

β) Σε περίπτωση εργασιών επί υφισταµένων αναχωµάτων
ως ΣL λαµβάνεται το µήκος του συνόλου των
αναχωµάτων, ανεξαρτήτως του µήκους του τµήµατος
όπου θα εκτελεσθούν εργασίες.

Το σύνολο, εάν είναι εντός Το σύνολο, εάν είναι εκτός α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και
αντιπληµµυρικά έργα επί κοίτης υδατορεµάτων,
περιοχής Natura 2000
περιοχής Natura 2000

εξετάζονται συνδυαστικά και τα κριτήρια κατάταξης του
είδους 15 (αντιπληµµυρικά έργα) της παρούσας
οµάδας.

β) Σε περίπτωση που το έργο περιλαµβάνει και φράγµατα,
αναβαθµούς ή ουδούς εντός κοίτης υδατορεµάτων, τα
κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται
συνδυαστικά µ’ αυτά του είδους µε α/α 1 (φράγµατα)
της παρούσας οµάδας.

20

Κατασκευές µεµονωµένων
προβόλων εντός
υδατορεµάτων

Το σύνολο, εάν είναι εντός Οι περιπτώσεις που
περιοχής Natura 2000, και υπολείπονται αυτών της
αφορούν αντιµετώπιση
κατηγορίας Α
διάβρωσης σε µήκος
µεγαλύτερο των 100m

21

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
νερού προς πόση
(«διυλιστήρια νερού»)

C > 2.000.000 m /έτος

3

3

2.000.000 m /έτος ≥ C >
3
100.000 m /έτος

Οι ουδοί προστασίας και οι ιρλανδικές διαβάσεις δεν
κατατάσσονται στο παρόν είδος.

α) ∆εν αφορά εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.
β) Η δυναµικότητα αναφέρεται στο προς επεξεργασία
(εισερχόµενο) νερό.
γ) Για τα διυλιστήρια νερού της ΕΥ∆ΑΠ ισχύουν τα
προβλεπόµενα για το είδος µε α/α 8 (σύστηµα ύδρευσης της
πρωτεύουσας) της παρούσας οµάδας.

η

Οµάδα 2 : Υδραυλικά έργα
α/α
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Είδος έργου ή δραστηριότητας

Επένδυση εδαφών προς
στεγανοποίησή τους

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

α) Εµβαδόν έκτασης προς α) Εµβαδόν έκτασης προς α) Αφορά στεγανοποίηση εδαφών, συµπεριλαµβανοµένων
2
και κοιτών υδατορεµάτων, στα πλαίσια της υλοποίησης:
επένδυση (Ε) > 25.000
25.000 m ≥ Ε > 5.000
2
2
φραγµάτων,
ταµιευτήρων (πχ οµβροδεξαµενών), έργων
m , εάν είναι εκτός
m , εάν είναι εκτός
υδροληψίας από υδατορέµατα (συµπεριλαµβανοµένων
περιοχής Natura 2000
περιοχής Natura 2000
2

β) Ε> 5.000 m , εάν είναι
εντός περιοχής Natura
2000

και
υδροληψιών
υδροηλεκτρικών
έργων)
και
υδροµαστεύσεων πηγών (είδη µε α/α 1, 2, 3 και 5 της
παρούσας οµάδας). ∆εν προσµετρώνται στο Ε οι
εκτάσεις
που
ευρίσκονται
εντός
εξωποτάµιων
ταµιευτήρων.

2

β) 5.000 m ≥ Ε > 1.000
2
m , εάν είναι εντός
περιοχής Natura 2000

β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται
συνδυαστικά µ’ αυτά των αναφερόµενων στην
προηγούµενη παρατήρηση ειδών, αναλόγως του
σκοπού που εξυπηρετεί η επένδυση του εδάφους.
γ)

Το υπόψη είδος δεν αφορά επένδυση κοίτης
υδατορεµάτων στα πλαίσια αντιπληµµυρικών έργων
(είδος µε α/α 15 της παρούσας οµάδας), ούτε έργα
στεγανοποίησης χωρίς επένδυση εδαφών, όπως
σιµεντενέσεις
στεγανοποίησης
ταµιευτήρων
ή
υποβάθρου φραγµάτων.

Παράρτηµα III
η

Οµάδα 3 : Λιµενικά έργα
α/α

1

Είδος έργου

Εµπορικοί και επιβατικοί λιµένες

(α)

Υποκατηγορία Α1

Λιµένες διεθνούς
ενδιαφέροντος ή
(β)
εθνικής σηµασίας
ή νέοι λιµένες µε
(γ)
L ≥100 m

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Λιµένες µείζονος
ενδιαφέροντος ή
(β)
τοπικής σηµασίας ή
νέοι λιµένες µε
L<100 m

(α) Λιµένας κατά την έννοια του
Ν.2971/2001 (Α΄ 285), όπως ισχύει.
(β) Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’ αρ.
8315.2/02/07/2.2.2007 «Κατάταξη
Λιµένων» (Β΄ 202), όπως ισχύει.

(α)

2

Λιµένες βιοµηχανικού χαρακτήρα (π.χ. λιµένες
εξυπηρέτησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, λιµένες
διακίνησης καυσίµων, πετροχηµικών ή χηµικών
προϊόντων, λιµένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων
φορτίων κ.ά.).

3

Μεµονωµένες σκάλες φόρτωσης υλικών

Το σύνολο

4

Μεµονωµένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας

Το σύνολο

5

Λιµένες σκάφων αναψυχής (µαρίνες) και καταφύγια
τουριστικών σκάφων

∆ ≥ 200 σκάφη

6

Λιµένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή µικτής χρήσης
µε τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών
δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις

Λ ≥ 50.000 m
ή
Μ ≥ 1.000 m

7

Για εξυπηρέτηση
σκαφών µε L≥150 m ή Για εξυπηρέτηση
εντός περιοχών
σκαφών µε L<150 m
Natura 2000

2

(γ) L: Ολικό µήκος πλοίου σχεδιασµού

∆εν περιλαµβάνονται σκάλες και
αγκυροβόλια εντός λιµένων, τα οποία
εξετάζονται ως µέρος του συνολικού
λιµενικού έργου.

∆ < 200 σκάφη

∆: ∆υναµικότητα

2

Λ: Έκταση λιµενολεκάνης

Λ <50.000 m
ή
Μ < 1.000 m

Με έργα βαρύτητας
ή
επί πασσάλων και
µε L≥20 m

Μεµονωµένες προβλήτες

8

Μεµονωµένες ράµπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών

9

Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της
θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή

Μ ≥ 500 m ή εντός
περιοχών δικτύου
Natura 2000

M < 500 m

10

Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της
ακτογραµµής (παράλληλα ή κάθετα)

M ≥ 500 m ή εντός
περιοχών δικτύου
Natura 2000

M < 500 m

11

Έργα ανάπλασης και διαµόρφωσης ακτής

12

Πλωτά φράγµατα προστασίας ακτών από ρύπανση

M: Συνολικό µήκος µώλων και
κρηπιδωµάτων

Επί πασσάλων και
Αφορά σε προβλήτες εκτός λιµενικών
µε L<20 m ή ξύλινες ή εγκαταστάσεων
πλωτές
(εξαιρούνται οι
εποχιακού χαρακτήρα)

Το σύνολο

M ≥ 1.500 m

Παρατηρήσεις

200 ≤ M < 1.500 m

L: Ολικό µήκος
Αποκλειόµενης κάθε συµµετοχής στη
διαδικασία ναυπήγησης η επισκευής
σκαφών
M: Συνολικό µήκος παρέµβασης
(υφιστάµενα έργα προστίθενται στο νέο
έργο για την κατάταξή του).

M: Συνολικό µήκος παρέµβασης στην
ακτή (υφιστάµενα έργα προστίθενται
στο νέο έργο για την κατάταξή του).

M < 200 m

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα πλωτά φράγµατα
αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών
ρύπανσης της θάλασσας από διαρροή
σκαφών

η

Οµάδα 3 : Λιµενικά έργα
α/α

13

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθµένα της θάλασσας

Το σύνολο
2

Ε < 20.000 m

Παρατηρήσεις
Για την ανάπτυξη της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας

2

α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα

Ε ≥ 20.000 m

β) Ανάκτηση εδαφών από λίµνες

Ε ≥ 5.000 m ή
Ε < 5.000 m και εκτός
εντός περιοχής Natura περιοχών Natura
2000
2000

14

Κατηγορία B

Ε: Ανακτούµενη έκταση
2

2

Η παραπάνω κατάταξη ισχύει και για έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιµνών – λιµνοθαλασσών)

Παράρτηµα IVV
η

Οµάδα 4 – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών*
α/α

1

Είδος έργου ή δραστηριότητας

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

Υποκατηγορία A1

Το σύνολο εκτός των
αναφεροµένων στις
υποκατηγορίες Α2 και Β

Υποκατηγορία A2

1. Εγκαταστάσεις
αποστείρωσης
–
απολύµανσης
«µολυσµατικών
αποβλήτων
υγειονοµικών
µονάδων»
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

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις
(α)
(β)

(γ)

(δ)

(ε)

2

Υγειονοµική ταφή επικινδύνων αποβλήτων
(εργασία D1, D5)

3

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

Q ≥ 250 t

4

Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής
αξιοποίησης (εργασίες R1, D10)
(συµπεριλαµβάνονται η αεριοποίηση και η
πυρόλυση), πλην των αναφεροµένων στην
Οµάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας µη
επικινδύνων αποβλήτων εντός βιοµηχανικών
µονάδων που έχουν άλλη κύρια βιοµηχανική
δραστηριότητα.

Το σύνολο

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.

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.

Το σύνολο

Q< 250 t

Q: Ολική χωρητικότητα

Οι εργασίες R1 δεν είναι απαραίτητο να
συνοδεύονται από διάθεση (D1). Οι
εγκαταστάσεις αυτές όταν περιλαµβάνουν
και εργασίες D1, αποτελούν ΟΕ∆Α.
Οι
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
µη επικινδύνων
αποβλήτων
εντός
βιοµηχανικών µονάδων και λοιπών
εγκαταστάσεων, δεν κατηγοριοποιούνται
ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της
βιοµηχανικής µονάδας ή εγκατάστασης).

η

Οµάδα 4 – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών*
α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υποκατηγορία A1

Υποκατηγορία A2

Κατηγορία Β

5

Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΟΕ∆Α)

6

Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R
σε µη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών
στερεών αποβλήτων. ∆εν 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

Το σύνολο

7

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

Q ≥ 50 t/ηµ

α) 2 t/ηµ < Q <50 t/ηµ
β) Οι χώροι υποδοχής
κινητών µονάδων
µεταφόρτωσης στερεών
αποβλήτων

8

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

Q ≥ 50 t/ηµ

α) 2 t/ηµ < Q <50 t/ηµ
β) Οι χώροι υποδοχής
κινητών µονάδων
δεµατοποίησης

9

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιµων
αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο κ.λπ. (εργασίες
R12 και R13)

10

Μεµονωµένες εγκαταστάσεις ανάκτησης
υλικών µέσω µηχανικής διαλογής (Κ∆ΑΥ,
ΕΜΑΚ κ.λπ.) από µη επικίνδυνα απόβλητα,
(εργασίες R12)

11

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικίνδυνων
αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου
(εργασία R3)

Παρατηρήσεις

Κατατάσσονται σύµφωνα µε το επιµέρους έργο υψηλότερης υποκατηγορίας

α) Q ≥ 1000 t
εκτός ορίων
οικισµών και
πόλεων
β) Q ≥ 200 t
εντός ορίων
οικισµών και
πόλεων

Το σύνολο

Q ≥ 100.000 t/έτος

10.000 t/έτος < Q <
100.000 t/έτος

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

α) 5 t < Q < 1000 t
εκτός ορίων οικισµών
και πόλεων
β) Q < 200 t
εντός ορίων οικισµών
και πόλεων

Q: ηµερήσια ποσότητα εισερχοµένων
αποβλήτων

Q: ηµερήσια ποσότητα εισερχοµένων
αποβλήτων
π.χ. δεµατοποιηµένα αστικά στερεά απόβλητα

Q: Ικανότητα αποθήκευσης

Οι χώροι υποδοχής
κινητών µονάδων

Q ≤ 10.000 t/έτος

Q: Ετήσια
παροχή
επεξεργασία

αποβλήτων

προς

η

Οµάδα 4 – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών*
α/α

12

13

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παραγωγής
εδαφοβελτιωτικών,ή και οργανοχουµικών
λιπασµάτων (εργασία R3)
α) από στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα
(εκτός των αστικών στερεών
αποβλήτων) ή βιοµάζα
β) από υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα

Υποκατηγορία A1

Υποκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις
Q: ηµερήσια
αποβλήτων

β) Q ≥ 20 t/ηµ

α) Q ≥ 50 t/ηµ
β) Q < 20 t/ηµ

α) 0,5 ≤ Q <50 t/ηµ

ποσότητα

εισερχοµένων

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

Π: Μονάδες Ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ)

Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3,
R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά
απόβλητα

α) εκτός Natura
Π ≥ 300.000
β) εντός Natura
Π ≥ 100.000

α) εκτός Natura
Π < 300.000
β) εντός Natura
Π < 100.000

14

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

α) εκτός Natura
Π ≥ 300.000
β) εντός Natura
Π ≥ 100.000

α) εκτός Natura
Π < 300.000
β) εντός Natura
Π < 100.000

15

Μεµονωµένες 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)

Q ≥ 20 t/ηµ

16

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία
R5)

Το σύνολο

17

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

Το σύνολο

Εξαιρούνται
υποδοµής

18

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων
εκτροφής (εργασία D10)

Το σύνολο

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

19

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών
λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση
επεξεργασµένων υγρών σε επιφανειακό
υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα

Π < 100.000

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

Π ≥ 100.000

Οι εργασίες R δεν είναι απαραίτητο να
συνοδεύονται
από
διάθεση
(D1).
Οι
εγκαταστάσεις αυτές όταν περιλαµβάνουν και
εργασίες D1, αποτελούν ΟΕ∆Α.
Π: Μονάδες Ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ)

1 tn/ηµ ≤ Q <20 t/ηµ

Q: ηµερήσια
αποβλήτων

οι

ποσότητα

εισερχοµένων

αποθεσιοθάλαµοι

έργων

η

Οµάδα 4 – Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών*
α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

20

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.∆. 51/2007
ii) για υδατικά συστήµατα που δεν
εµπίπτουν στο αρθ.7 του Π.∆. 51/2007
β) έµµεσος εµπλουτισµός υπόγειου
υδροφορέα
i) για υδατικά συστήµατα που εµπίπτουν
στο αρθ.7 του Π.∆. 51/2007
ii) για υδατικά συστήµατα που δεν
εµπίπτουν στο αρθ.7 του Π.∆. 51/2007
γ)
στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική –
βιοµηχανική χρήση

Υποκατηγορία A1

Υποκατηγορία A2

Κατηγορία Β

Το σύνολο
Το σύνολο

Π ≥ 100.000

Π < 100.000

Π ≥ 100.000

300 ≤ Π < 100.000

Π ≥ 100.000

300 ≤ Π < 100.000

21

Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (εργασίες D και R)

22

Αποθήκευση µη επικινδύνων υγρών
αποβλήτων σε στεγανές δεξαµενές (εργασίες
D15, R13)

23

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)

Το σύνολο

24

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

Το σύνολο

Π < 300
Π < 300

Παρατηρήσεις
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

Το σύνολο
>30 m

3

Εξαιρούνται µεµονωµένα κτίρια, κατοικίες ή
πολυκατοικίες

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

Παράρτηµα V
η

Οµάδα 5 : Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες
α/α

1

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών
και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση
ενεργειακών ορυκτών

Το σύνολο

2

Εξόρυξη µεταλλευµάτων και ερευνητικές
γεωτρήσεις για ανεύρεση µεταλλευµάτων

Το σύνολο

3

Εξόρυξη βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και
σχιστολιθικών πλακών

Επιφανειακή:
- εκτός περιοχών Natura
E ≥ 250 στρέµµατα,
- εντός περιοχών Natura
E ≥ 50 στρέµµατα

Υποκατηγορία Α2

Επιφανειακή:
- εκτός περιοχών Natura
Ε < 250 στρέµµατα
- εντός περιοχών Natura
Ε < 50 στρέµµατα

*

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

E:

έκταση χώρου επέµβασης

Υπόγεια: το σύνολο

*

α) Το σύνολο εντός
λατοµικών περιοχών για
τις οποίες έχει διεξαχθεί
ΣΠΕ.
β) Εντός λατοµικών
περιοχών για τις οποίες
δεν έχει διεξαχθεί ΣΠΕ
καθώς και εκτός
λατοµικών περιοχών:
- εκτός περιοχών Natura
E < 250 στρέµµατα
- εντός περιοχών Natura
E < 50 στρέµµατα

ΣΠΕ: Στρατηγική
Περιβαλλοντική
Εκτίµηση. Νοείται είτε η έγκριση
στρατηγικής
µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε
η
διαδικασία
περιβαλλοντικού
προελέγχου.

∆ανειοθάλαµοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων
εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες
έργων υποδοµής

Το σύνολο

Για τους δανειοθαλάµους που
εξυπηρετούν έργα υποκατηγορίας
Α1 ισχύουν οι προβλέψεις του
άρθρου 7, παρ.3, του Ν.4014/2011

Αµµοληψίες που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία
των λατοµείων αδρανών υλικών

Το σύνολο

4

Εξόρυξη αδρανών υλικών

5

6

Εντός λατοµικών
περιοχών για τις οποίες
δεν έχει διεξαχθεί ΣΠΕ
και εκτός λατοµικών
περιοχών:
- εκτός περιοχών Natura
E ≥ 250 στρέµµατα
- εντός περιοχών Natura
E ≥ 50 στρέµµατα

Στις εξορυκτικές δραστηριότητες συµπεριλαµβάνονται και οι εγκαταστάσεις επιφανείας και επεξεργασίας που τις συνοδεύουν. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις επιφανείας
και επεξεργασίας δεν συνοδεύουν συγκεκριµένη εξορυκτική δραστηριότητα αδειοδοτούνται ανεξάρτητα.

η

Οµάδα 5 : Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

7

Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές
γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων

Το σύνολο

8

Γεωτρήσεις για εκµετάλλευση γεωθερµικών
πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για
ανεύρεση γεωθερµικών πεδίων

Υψηλής θερµοκρασίας

9

Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών
πόρων (πλην των αναφερόµενων στους α/α 1,
2, 7 και 8)

10

Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των
γεωτρήσεων) που συνιστούν επέµβαση στο
έδαφος ή στον πυθµένα θαλασσών ή λιµνών

11

Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών
αποβλήτων

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Χαµηλής θερµοκρασίας

Το σύνολο

Το σύνολο

Το σύνολο εφόσον ο
φορέας διαχείρισης της
εγκατάστασης είναι
«απλός» φορέας
(**)
διαχείρισης
Το σύνολο εφόσον ο
φορέας διαχείρισης της
εγκατάστασης είναι
«µικτός» φορέας
(**)
διαχείρισης και η
εγκατάσταση ταξινοµείται
(**)
στην κατηγορία Α

Εγκαταστάσεις που δεν
ταξινοµούνται στην
(**)
κατηγορία Α και εφόσον
ο φορέας διαχείρισής τους
(**)
είναι «µικτός» φορέας

(**) Κατά την
ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009
(Β΄ 2076)

Παράρτηµα VI
η

Οµάδα 6 : Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής
Τουριστικές εγκαταστάσεις
α/α

1

2

Είδος έργου

Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
Κύρια ξενοδοχειακά
καταλύµατα σε περιοχές εκτός
σχεδίων πόλεων και εκτός
ορίων οικισµών

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Το σύνολο
Εκτός περιοχών
Natura 2000: Κ > 800
Εντός περιοχών
Natura 2000: Κ > 300

Εκτός περιοχών
Natura 2000:
100 < Κ ≤ 800

Εκτός περιοχών
Natura 2000:
Κ ≤ 100

Εντός περιοχών
Natura 2000:
50 < Κ ≤ 300

Εντός περιοχών
Natura 2000:
Κ ≤ 50
Κ: Αριθµός κλινών

3

Κύρια ξενοδοχειακά
καταλύµατα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων
και εντός ορίων οικισµών

K > 120

4

Κύρια ξενοδοχειακά
καταλύµατα σε οικισµούς που
έχουν χαρακτηριστεί ως
παραδοσιακοί

K > 40

5

6

Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις,
χώροι στάθµευσης τροχόσπιτων και λοιπές
κατασκηνώσεις

Παρατηρήσεις

Εκτός περιοχών
Natura 2000: Α > 800

Εκτός περιοχών
Natura 2000:
150 < Α ≤ 800

Εκτός περιοχών
Natura 2000:
Α ≤ 150

Εντός περιοχών
Natura 2000:
100 < Α ≤ 300

Εντός περιοχών
Natura 2000:
Α ≤ 100

Εκτός περιοχών
Natura 2000: Κ ≥ 100

Εκτός περιοχών
Natura 2000:
20 < Κ < 100

A: ∆υναµικότητα σε άτοµα

Εντός περιοχών
Natura 2000: Α > 300

Μη κύρια τουριστικά καταλύµατα
Εντός περιοχών
Natura 2000: Κ ≥ 50

Εντός περιοχών
Natura 2000: 10 < Κ < 50

Κ: Αριθµός κλινών

η

Οµάδα 6 : Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής
Ειδικές τουριστικές υποδοµές
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

7

Χιονοδροµικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών
εγκαταστάσεις

Το σύνολο

8

Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών
εγκαταστάσεις

Το σύνολο

9

Συνεδριακά κέντρα

Υποκατηγορία Α2

α) Σε περιοχές εκτός
σχεδίων πόλεων και
εκτός ορίων οικισµών
και 500 < ∆ ≤ 1.200
Σε περιοχές εκτός σχεδίων
πόλεων και εκτός ορίων
οικισµών και ∆ > 1.200
β) Σε περιοχές εντός
σχεδίων πόλεων και
εντός ορίων οικισµών
και ∆ ≥ 1.200
Όταν βρίσκονται εντός
περιοχής Natura 2000

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

α) Σε περιοχές εκτός
σχεδίων πόλεων και
εκτός ορίων οικισµών
και 200 ≤ ∆ ≤ 500
∆: ∆υναµικότητα σε συνέδρους

β) Σε περιοχές εντός
σχεδίων πόλεων και
εντός ορίων οικισµών
και ∆ < 1.200

10

Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και
οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

Όταν βρίσκονται εκτός
περιοχής Natura 2000

11

Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδοµής (προπονητικά κέντρα, κέντρα
ιππικού τουρισµού κ.λπ.) και πλην των
αναφεροµένων στους α.α. 7,8,9,10 και 18

Το σύνολο

12

Ξενώνες (νεότητας, ειδικών οµάδων ατόµων,
γηροκοµεία, κλπ)

α) Εκτός σχεδίων πόλεων
και εκτός ορίων
οικισµών
Εκτός σχεδίων πόλεων και
και 20< Α ≤200
εκτός ορίων οικισµών και
Α>200
β) εντός σχεδίων πόλεων
ή εντός ορίων οικισµών
και Α > 50

13

∆ασικά χωριά

Κ > 20

Α: αριθµός εξυπηρετούµενων ατόµων

Κ: αριθµός διαµενόντων

η

Οµάδα 6 : Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής
Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Κ > 300

50 < Κ ≤ 300

Η επεξεργασία των νοσοκοµειακών
µολυσµατικών αποβλήτων εξετάζεται στα
συστήµατα υποδοµών (4η οµάδα)

Ε ≥ 75 στρέµµατα

20 ≤ Ε < 75 στρέµµατα

Κ: αριθµός κλινών

14

Εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης:
νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά.

15

Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης

Ε: συνολική έκταση

Εκτός περιοχής Natura 2000
και 500 ≤ Θ < 5.000
Θ: συνολικός αριθµός θεατών
ή
εντός περιοχής Natura 2000
και Θ ≤ 5.000

16

Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις µε
κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)

17

Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς
κερκίδες

18

Πάσης φύσεως θεµατικά πάρκα
(συµπεριλαµβάνονται τα ψυχαγωγικά θεµατικά
πάρκα της ΚΥΑ 16793/2009, οι ζωολογικοί
κήποι, κ.λπ.)

19

Αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφων,
συναυλιών ή συνδυασµός αυτών

20

Κέντρα πολιτισµού
(πολιτιστικά κέντρα, µουσεία κ.ά.)

10.000 ≤ Ε

21

Εκθεσιακά κέντρα (στεγασµένοι και υπαίθριοι
εκθεσιακοί χώροι)

10.000≤Ε

5.000 ≤ Ε < 10.000 m2

∆εν συµπεριλαµβάνεται η διοργάνωση
εκθέσεων σε κοινόχρηστους χώρους

22

Κτίρια γραφείων

20.000 ≤ Ε

10.000 ≤ Ε < 20.000 m2

Ε: συνολική δόµηση

23

Εµπορικά κέντρα, συγκροτήµατα
καταστηµάτων, υπεραγορές (super markets),
πολυκαταστήµατα (στεγασµένοι χώροι σε ένα ή
περισσότερους ορόφους)

5.000 ≤ Ε

2.000 ≤ Ε < 5.000 m2

Ε: συνολική δόµηση

24

Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων

500 ≤ Θ < 3.000

200 ≤ Θ < 500

25

Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου:
κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές
(στεγασµένοι και ηµιστεγασµένοι χώροι)

Ε ≥ 10.000 m2

2.000 ≤ Ε < 10.000 m2

Θ ≥ 20.000

5.000 ≤ Θ < 20.000

α) Ε ≥ 75 στρέµµατα ή
β) εντός περιοχής Natura
2000 και Ε ≥ 10 στρ.
α) Εντός περιοχής Natura
2000 και Ε ≥ 50 στρ.
ή
β) εκτός περιοχής Natura
2000 και Ε ≥ 100 στρ.

α) 10 < Ε < 75 στρέµµατα ή
β) εντός περιοχής Natura
2000 και Ε < 10 στρ.

α) Εντός περιοχής Natura
α) Εντός περιοχής Natura
2000 και 10 ≤ Ε < 50 στρ.
2000 και Ε < 10 στρ.
ή
ή
β) εκτός περιοχής Natura
β) εκτός περιοχής Natura
2000 και 20 ≤Ε < 100 στρ.
2000 και Ε < 20 στρ.
Θ ≥ 2.000

500 ≤ Θ < 2.000

Ε: συνολική έκταση εγκατάστασης

Ε: συνολική έκταση πάρκου

Θ: συνολικός αριθµός θεατών

Εκτός περιοχής Natura 2000
και 3.000 ≤ Ε < 10.000 m2
Ε: συνολική δόµηση
ή
εντός περιοχής Natura 2000
και 1.500 ≤ Ε < 10.000 m2
Ε: συνολική έκταση

Θ ≥ 3.000

Θ: συνολικός αριθµός θέσεων
στάθµευσης

Ε: συνολική έκταση

Παράρτηµα VII
η

Οµάδα 7 : Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
α/α

1

2

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων
πάχυνσης

Θ ≥ 75.000

15.000 < Θ < 75.000

300 < Θ ≤ 15.000

Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων

Θ ≥ 45.000

Παρατηρήσεις
Θ: θέσεις πάχυνσης
1 ισοδύναµο ζώο = 250 κοτόπουλα
πάχυνσης

9.000 < Θ < 45.000

200 < Θ ≤ 9.000

Θ: θέσεις ωοτόκων ορνίθων
1 ισοδύναµο ζώο = 150 ωοτόκες όρνιθες

3

4

5

6

7

Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων πάχυνσης
(άνω των 30 kg)

Θ ≥ 3.000

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων
(µε τα παράγωγά τους µέχρι βάρους 30 kg)

Θ ≥ 1.200

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων
(µε τα παράγωγά τους µέχρι τελικής
πάχυνσης)
Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών
(χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες,
στρουθοκάµηλοι, φασιανοί κ.λπ.)

Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών

500 < Θ < 3.000

25 < Θ ≤ 500

Θ: θέσεις xοίρων πάχυνσης
1 ισοδύναµο ζώο = 8 χοίροι πάχυνσης

300 < Θ < 1.200

15 < Θ ≤ 300

Θ: θέσεις χοιροµητέρων
1 ισοδύναµο ζώο = 3 χοιροµητέρες µε τα
παράγωγά τους

Θ ≥ 400

100 < Θ < 400

8 < Θ ≤ 100

Θ: θέσεις χοιροµητέρων
1 ισοδύναµο ζώο = 1 χοιροµητέρα µε τα
παράγωγά της

I ≥ 30

1 < I < 30

I: ισοδύναµα ζώα
1 ισοδύναµο ζώο = 100 πάπιες, ή 100
ινδιάνοι, ή 3.000 ορτύκια, ή 1.000
πέρδικες,
ή
40
στρουθοκάµηλοι
ανεξαρτήτως ηλικίας, ή 250 φασιανοί

K ≥ 1.000

50 < Κ ≤ 1.000

K: αριθµός
κονικλοµητέρων
παράγωγά τους

µε

τα

1 ισοδύναµο ζώο = 50 κονικλοµητέρες
µε τα παράγωγά τους

8

9

10

11

Εγκαταστάσεις εκτροφής
αιγοπροβάτων

Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών
(µοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.)

Εκτροφή άλλων ζώων
(ιπποειδή, µινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.)
Εκτροφή σαλιγκαριών

Εντός περιοχών Natura:
Α ≥ 1.500

Εντός περιοχών Natura:
200 ≤ Α < 1.500

Εκτός περιοχών Natura:
Α ≥ 2.500

Εκτός περιοχών Natura:
400 ≤ Α < 2.500

Εντός περιοχών Natura:
Ι ≥ 100

Εντός περιοχών Natura:
10 ≤ Ι < 100

Εκτός περιοχών Natura:
Ι ≥ 150

Εκτός περιοχών Natura:
20 ≤ Ι < 150

Ι ≥ 100

5 ≤ Ι < 100

Α: αιγοπρόβατα
1 ισοδύναµο ζώο = 50 αιγοπρόβατα

I: ισοδύναµα ζώα
1 ισοδύναµο ζώο = 2
πάχυνσης
ή
1
γαλακτοπαραγωγής ή 2
ελεύθερης βοσκής

µοσχάρια
αγελάδα
αγελάδες

I: ισοδύναµα ζώα
1 ισοδύναµο ζώο = 1 ίππος, ή 50 µινκ, ή 15
αλεπούδες ή 15 σκύλοι

Το σύνολο

η

Οµάδα 7 : Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

12

Μικτές µονάδες

13

Πρωτοεµφανιζόµενες εκτροφές και µονάδες
εκτροφής µη ενδηµικών ειδών.

14

Εκκολαπτήρια

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

I ≥ 400

100 < I < 400

8 < I ≤ 100

Παρατηρήσεις
I: ισοδύναµα ζώα, ως άθροισµα των
επιµέρους ισοδυνάµων των
εκτρεφόµενων ειδών

Tο σύνολο
Το σύνολο

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (κλίβανοι αποτέφρωσης) που λειτουργούν εντός πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων, αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά µαζί µε τις
πτηνοκτηνοτροφικές µονάδες.

Παράρτηµα VIII
η

Οµάδα 8 : Υδατοκαλλιέργειες
α/α

Είδος έργου

1

2

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθµοί
και εκκολαπτήρια

Περιπτώσεις που δεν
κατατάσσονται στην κατηγορία
Β

Εντός καθορισµένων ΠΟΑΥ

Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων

-

Εκτός καθορισµένων
ΠΟΑΥ: Το σύνολο εκτός
περιοχών Natura 2000

-

Εντός καθορισµένων
ΠΟΑΥ:
α) Το σύνολο εντός
περιοχών Natura 2000
β) ∆ ≥ 500 για εκτός
περιοχών Natura 2000

Εκτός καθορισµένων ΠΟΑΥ:
Το σύνολο εντός περιοχών
Natura 2000

3

Εκτροφή προστατευόµενων ειδών
(τόνος κ.λπ.)

4

Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων

5

Εκτροφή ειδών γλυκού νερού
(πέστροφες κ.λπ.)

Παρατηρήσεις
ΠΟΑΥ: Περιοχές Οργανωµένης
Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών
∆:

∆υναµικότητα, σε τόνους
ανά έτος

Εντός καθορισµένων ΠΟΑΥ και για
εκτός περιοχών Natura 2000 ∆ < 500

Το σύνολο
Περιπτώσεις που δεν
κατατάσσονται στην κατηγορία
Β
- Εντός περιοχών
Natura 2000: το σύνολο
- Εκτός περιοχών
Natura 2000: ∆ ≥ 200

6

Εκτροφή αµφίβιων

7

Πρωτοεµφανιζόµενες εκτροφές και
τεχνολογίες

Το σύνολο

8

Εκτροφή µη ενδηµικών ειδών

Εντός περιοχών Natura 2000

9

Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες
εκτάσεις (λιµνοθάλασσες, εκβολές
ποταµών κ.λπ.)

Εντός καθορισµένων ΠΟΑΥ
και ∆ < 200

Περιπτώσεις που δεν κατατάσσονται
στην υποκατηγορία Α2

Το σύνολο

Εκτός περιοχών Natura 2000
Το σύνολο

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ψαριών (κλίβανοι αποτέφρωσης) που λειτουργούν σε χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργητικών µονάδων, αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά µαζί µε τις
υδατοκαλλιεργητικές µονάδες

Παράρτηµα IX
∆ιευκρινιστικό υπόµνηµα του Πινάκα 1 του Παραρτήµατος ΙΧ
1.

Η αναφερόµενη δραστηριότητα στη στήλη «είδος έργου ή δραστηριότητας» νοείται ότι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης.

2.

Όπου τα όρια υπαγωγής σε υποκατηγορίες δραστηριοτήτων εκφράζονται υπό µορφή ισχύος (σε kW ή ΜW), αυτά αναφέρονται µόνο στην εγκατεστηµένη κινητήρια
µηχανολογική ισχύ - συµπεριλαµβανόµενης και της ισχύος του εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος - εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση.

3.

Όπου τα όρια υπαγωγής σε κατηγορίες δραστηριοτήτων εκφράζονται υπό µορφή ηµερήσιας ποσότητας (σε t/ηµέρα), αυτά αφορούν τη µέγιστη παραγωγική ικανότητα της
εγκατάστασης (δυναµικότητα) και αναφέρονται:

•

Σε ποσότητα κύριων πρώτων υλών, εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση (στην έννοια των κύριων πρώτων υλών δεν περιλαµβάνονται τα µέσα
αραίωσης).

•

Σε λειτουργία της δραστηριότητας επί 24 ώρες ηµερησίως εκτός εάν υφίστανται περιορισµοί λόγω ειδικότερων ρυθµίσεων (π.χ. ποσοστώσεις). Αν ο πραγµατικός χρόνος
λειτουργίας είναι µικρότερος, η παραγωγική ικανότητα που αντιστοιχεί στο διάστηµα αυτό υπολογίζεται αναλογικά, ώστε να καλύψει ένα 24-ωρο ηµερήσιας λειτουργίας
και βάσει της νέας αυτής δυναµικότητας γίνεται η κατάταξη στις υποκατηγορίες. του Πίνακα 1.

4.

Ο αριθµός µορίων, που αναφέρεται σε ορισµένα είδη δραστηριοτήτων του Πίνακα 1, προκύπτει από τον Πίνακα 4 του Παραρτήµατος ΙΧ της απόφασης αυτής, ανάλογα µε τις
συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, τη θέση και τις τυχόν νοµικές δεσµεύσεις της περιοχής εγκατάστασης της δραστηριότητας.

5.

∆ραστηριότητες, που υπάγονται στο Παράρτηµα ΙI της ΚΥΑ 15393/2332/2002, κατατάσσονται στην Α κατηγορία (Α1 ή Α2 ανάλογα µε το µέγεθος) και δεν εφαρµόζεται σ’
αυτές το σύστηµα µοριοδότησης του Παραρτήµατος ΙΧ της απόφασης αυτής. Στον Πίνακα 1 της Οµάδας 9 και όσον αφορά ορισµένες περιπτώσεις για τις οποίες εφαρµόζεται
το σύστηµα µοριοδότησης, όσες δραστηριότητες υπάγονται στο προαναφερόµενο Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002, δηλώνονται µε την ένδειξη «Υπαγόµενες στο
Παράρτηµα ΙΙ».

6.

Κινητές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άλλο έργο ή δραστηριότητα, θεωρούνται συνοδές του έργου ή της δραστηριότητας αυτής και ακολουθούν την κατάταξη του κυρίως
έργου ή της δραστηριότητας. Χερσαίες κινητές εγκαταστάσεις που δεν εντάσσονται στην πιο πάνω περίπτωση και παραµένουν στην ίδια θέση για συνεχές διάστηµα
µικρότερο του ενός έτους δεν εντάσσονται σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ αν παραµένουν στην ίδια θέση για συνεχές διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο του ενός
έτους, νοούνται ως σταθερές εγκαταστάσεις και κατατάσσονται ανάλογα.

7.

Επαγγελµατικά εργαστήρια νοούνται οι τεχνικοοικονοµικές µονάδες που διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό κινητήριας ισχύος µικρότερης ή ίσης των 22 kW ή θερµικής
ισχύος µικρότερης ή ίσης των 50 kW, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και
µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

8.

Όπου στη στήλη «Παρατηρήσεις» του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΧ αναφέρεται «εξαίρεση» (όπως π.χ. για τα επαγγελµατικά εργαστήρια), νοείται απαλλαγή της αντίστοιχης
δραστηριότητας από υποχρέωση υπαγωγής σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

9.

Σε όσες περιπτώσεις δραστηριοτήτων Β κατηγορίας προβλέπεται ελάχιστο όριο υπαγωγής στην κατηγορία αυτή, οι εγκαταστάσεις µε δυναµικότητα ή µέγεθος µικρότερο από
το όριο αυτό νοείται ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπαγωγής σε περιβαλλοντική αδειοδότηση δηλαδή σε ΠΠ∆.

10. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται εναλλακτικά όρια υπαγωγής σε κάποια υποκατηγορία, επιλέγονται εκείνα που οδηγούν σε κατάταξη στη µεγαλύτερη υποκατηγορία.

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών
α/α

Είδος έργου

1.

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Σφαγή ζώων και πουλερικών.
Συµπεριλαµβάνεται ο πρώτος τεµαχισµός και
η συντήρηση του παραγόµενου κρέατος

Υπαγόµενες στο παράρτηµα
II της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4α) ή
> 20 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 20 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

2.

Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών
και παραγωγή προϊόντων κρέατος (π.χ.
αλλαντοποιία)

Υπαγόµενες στο παράρτηµα
II της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 30 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 30 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

3.

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών,
καρκινοειδών και µαλακίων

Υπαγόµενες στο παράρτηµα
II της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 30 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 30 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

4.

Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και
κατεργασίας κρέατος και αλιευµάτων.
Συµπεριλαµβάνεται η θερµική επεξεργασία,
µε ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων
σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων,
πουλερικών και αλιευµάτων ανεξαρτήτως
βαθµού επικινδυνότητας , καθώς και των
οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων,
αιµαταλεύρων και ιχθυαλεύρων

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.5)
ή
> 5 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 5 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

5.

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 150 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Παρατηρήσεις

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε ζων
βάρος των προς σφαγή ζώων ή
πουλερικών.

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

6.

Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 300 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 300 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

7.

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από
φρούτα και λαχανικά.

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 30 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 30 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

8.

Καθαρισµός, επεξεργασία και τυποποίηση
σταφίδας

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 150 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η συσκευασία σταφίδας ως
µεµονωµένη δραστηριότητα
περιλαµβάνεται στο είδος µε α/α 40
(συσκευασία και τυποποίηση ειδών
διατροφής µ.α.κ)

9.

Παρασκευή διατηρουµένων φρούτων και
λαχανικών µ.α.κ Συµπεριλαµβάνονται οι
εργασίες απεντόµωσης

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 150 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

10.

Επεξεργασία τοµάτας

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 300 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 300 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

11.

Ελαιοτριβεία

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 200 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 200 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

12.

Παραγωγή α) εξευγενισµένων ελαίων και
λιπών
β) µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων
λιπών

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 150 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

13.

Παραγωγή άλλων µη επεξεργασµένων
ελαίων και λιπών (συµπεριλαµβάνεται η
παραγωγή πυρηνέλαιου)

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 300 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 300 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

14.

Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών
γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιοµάζας

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 500 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 500 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

15.

Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή
γαλακτοκοµικών προϊόντων πλην τυριών

>100 t/ηµέρα ή
> 50 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 50 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

16.

Τυροκόµηση γάλακτος

>30 t/ηµέρα
ή
> 20 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 20 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

17.

Παραγωγή προϊόντων αλευροµύλων

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 200 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 200 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

18.

Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου.

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 200 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 200 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Παρατηρήσεις

∆εν περιλαµβάνεται η διεργασία
ξήρανσης ελαιούχων σπόρων (βλ. α/α
14)

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

19.

Είδος έργου

Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης,
µαλτόζης, γλουτένης

20.

Παραγωγή παρασκευασµάτων ζωοτροφών
για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα

21.

Παραγωγή α) ιχθυοτροφών και β)
παρασκευασµάτων ζωοτροφών για ζώα
συντροφιάς

22.

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 60 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 60 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Παραγωγή παξιµαδιών, φρυγανιών και
µπισκότων⋅ Παραγωγή διατηρούµενων
ειδών ζαχαροπλαστικής

24.

Παραγωγή ζάχαρης

25.

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και
ζαχαρωτών

Εξαιρείται η παραγωγή ζάχαρης (βλ.
α/α 24)

Το σύνολο
Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.5)
ή
> 50 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 50 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής

23.

Παρατηρήσεις

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Το σύνολο

Συµπεριλαµβάνεται η παραγωγή ειδών
catering.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών,
κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών
προϊόντων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

27.

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

28.

Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

26.

> 100 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤100 t/ηµέρα & > 200 µόρια
Το σύνολο
Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)
ή
> 60 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 60 t/ηµέρα & > 200 µόρια

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

29.

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Παραγωγή οµογενοποιηµένων
παρασκευασµάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

30.

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ.

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

31.

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων
ποτών

32.

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά
που υφίστανται ζύµωση

33.

Παραγωγή κρασιού, µηλίτη και κρασιών
από άλλα φρούτα.

34.

Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων
ποτών που υφίστανται ζύµωση

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)

Μη υπαγόµενες στο
Παράρτηµα II της ΚΥΑ
15393/2332/2002 (περ.
6.4β)

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

> 50 t/ηµέρα
> 30 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 30 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)

Μη υπαγόµενες στο
Παράρτηµα II της ΚΥΑ
15393/2332/2002 (περ.
6.4β)

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.4β)

Μη υπαγόµενες στο
Παράρτηµα II της ΚΥΑ
15393/2332/2002 (περ.
6.4β)

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

35.

Ζυθοποιία

> 100 t/ηµέρα ή
> 50 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 50 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

36.

Παραγωγή βύνης

> 200 t/ηµέρα ή
> 100 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 100 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

37.

Παραγωγή αναψυκτικών

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (περ.
6.4β) ή
> 300 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 300 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

38.

Παραγωγή και εµφιάλωση νερού

39.

Παραγωγή πάγου για βιοµηχανική χρήση

40.

Συσκευασία και τυποποίηση ειδών
διατροφής µ.α.κ.

> 100 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 100 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Περιλαµβάνεται µόνο η παραγωγή
προϊόντων µε απλή ανάµειξη ή και
συµπύκνωση έτοιµων συστατικών.

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια παραγωγής παγοκύβων.

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
Παραγωγή προϊόντων καπνού
α/α

41.

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων
42.

Εκκοκκιστήρια βάµβακος χωρίς
σπορελαιουργείο

43.

Προπαρασκευή και νηµατοποίηση
υφαντικών ινών (συµπεριλαµβάνεται
συστροφή και προπαρασκευή µεταξιού)

44.
45.

> 100 t/ηµέρα

≤ 100 t/ηµέρα

> 5 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 5 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Κατασκευή ραφοκλωστών
Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών
νηµάτων
Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών
προϊόντων

46.

47.

Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών
ειδών, εκτός από ενδύµατα

48.

Κατασκευή και κιλιµιών

49.

Υπαγόµενες στο παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.2)
ή
> 5 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 5 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών,
σπάγκων και διχτυών

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

50.

Κατασκευή υφασµάτων και προϊόντων από
υφάσµατα, εκτός από τα ενδύµατα

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

51.

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών
προϊόντων π.δ.κ.α.

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

52.

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής
πλέξης ή πλέξης κροσέ

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

53.

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών
πλέξης κροσέ

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

54.

Κατασκευή εσωρούχων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

55.

Κατασκευή εξωτερικών ενδυµάτων,
ενδυµάτων εργασίας άλλων ενδυµάτων και
συναφών εξαρτηµάτων ένδυσης µ.α.κ.

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
56.

57.

58.

Κατεργασία και δέψη δέρµατος –
κατεργασία και βαφή γουναρικών

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.3) ή
> 5 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 5 t/ηµέρα & > 90 µόρια

Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από
τεχνητή γούνα
Αποθήκες ακατέργαστων δερµάτων
γουναρικών.
Ψυγεία συντήρησης δερµάτων και
γουναρικών

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Το σύνολο

> 5 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 5 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

59.

Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

60.

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών),
τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών
σελοποιίας και σαγµατοποιίας

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Κατασκευή υποδηµάτων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

61.

Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου
62.

Πριόνισµα και πλάνισµα ξύλου

63.

Εµποτισµός ή χηµική κατεργασία ξύλου µε
συντηρητικά ή άλλες ουσίες

64.

Παραγωγή ξύλινων πετασµάτων
(λεπιδόπλακες, µοριοσανίδες, ινοσανίδες)

Το σύνολο
> 200 m3/ ηµέρα ή
> 100 m3/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 100 m3/ηµέρα & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

65.

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την
οικοδοµική δραστηριότητα

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

66.

Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

67.

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο⋅
κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Παραγωγή χαρτοπολτού, χάρτου και προϊόντων από χαρτί
68.

Παραγωγή πρωτογενούς χαρτοπολτού από
ξύλο ή παρόµοια ινώδη υλικά

Το σύνολο

69.

Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση
υλικών

> 100 t/ηµέρα

≤100 t/ηµέρα

70.

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

> 100 t/ηµέρα

≤100 t/ηµέρα

71.

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και
χαρτονιού κα εµπορευµατοκιβωτίων από
χαρτί και χαρτόνι

Το σύνολο

72.

Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και
ειδών υγιεινής από χαρτί

Το σύνολο

73.

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

Το σύνολο

74.

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων
(ταπετσαρίες)

Το σύνολο

75.

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί &
χαρτόνι

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες
76.

Έκδοση εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών
και λοιπές εκδοτικές δραστηριότητες µ.α.κ.
Εκτύπωση εφηµερίδων

77.

78.

Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές
εκτυπωτικές δραστηριότητες µ.α.κ.

Το σύνολο
Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.7)

Μη υπαγόµενες στο
Παράρτηµα II της ΚΥΑ
15393/2332/2002 (περ.
6.7)

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περ. 6.7)

Μη υπαγόµενες στο
Παράρτηµα II της ΚΥΑ
15393/2332/2002 (περ.
6.7)

Εξαιρείται η εκτύπωση έντυπου υλικού
µέσω εκτυπωτών ηλεκτρονικών
υπολογιστών

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

79.

Βιβλιοδεσία και φινίρισµα

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

80.

Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την
εκτύπωση και δραστηριότητες
προεκτύπωσης

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και καυσίµων
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

81.

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης
(κωκοποίησης)
Βιοµηχανική µπρικετοποίηση λιθάνθρακα
και λιγνίτη

> 1000 t/ηµέρα

≤ 1000 t/ηµέρα

82.

Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών
καυσίµων από βιοµάζα φυτικής
προέλευσης

83.

Παραγωγή άλλων στερεών καυσίµων µ.α.κ.

84.

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

85.

Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα ή/και
άλλων καυσίµων

86.

Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών
πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάµεσων
α’ υλών από αξιοποίηση αποβλήτων
ελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων

> 100 t/ηµέρα

89.

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον
εµπλουτισµό πυρηνικών καυσίµων

≤ 100 t/ηµέρα

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν
διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν
διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό.

Το σύνολο
Το σύνολο

> 50 t/ηµέρα

≤ 50 t/ηµέρα

> 300 t/ηµέρα ή
> 150 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος

Επεξεργασία ή/και παραγωγή
ασφαλτούχων προϊόντων

Παρατηρήσεις
Οι ποσότητες αναφέρονται στη
δυναµικότητα της εγκατάστασης ως
προς την πρώτη ύλη

Το σύνολο

87.

88.

Κατηγορία B

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που
εντάσσονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του
Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α)

Το σύνολο
Το σύνολο

Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
α/α

90.

Είδος έργου

Παραγωγή βιοµηχανικών και ιατρικών
αερίων

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Με χηµική µετατροπή ή > 1.000
kW & > 150 µόρια ή
≤ 1.000 kW & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Παρατηρήσεις

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

91.

Παραγωγή χρωστικών υλών (µε χηµική
µετατροπή)

92.

Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων
ενώσεων

93.

Παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων, όπως
ορίζονται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ όπως
κάθε φορά ισχύει

94.

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς
µορφές

95.

Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης,
διόγκωση πολυστυρενίου

96.

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού
(συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς
µορφές

97.

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων
αγροχηµικών προϊόντων

98.

Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και
παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανών
τυπογραφίας και µαστιχών (στόκου

99.

Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών
προϊόντων και φαρµακευτικών
παρασκευασµάτων

Υποκατηγορία Α1

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Το σύνολο
Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή

Η συσκευασία ή/και αποθήκευση ως
αυτοτελής δραστηριότητα εντάσσεται
στην περίπτωση µε α/α 201

Παραγωγή µε απλή ανάµειξη ή
αραίωση

Το σύνολο
Παραγωγή
πολυβινυλοχλωριδίου,
πολυολεφινών και
πολυστυρενίου

Παραγωγή λοιπών πολυµερών
σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή και διόγκωση
πολυουρεθάνης

∆ιόγκωση πολυστυρενίου

Εξαιρείται η επιτόπια παραγωγή
πολυουρεθάνης για τοπικές εφαρµογές

Το σύνολο

Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή

Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή ή βιολογική
διεργασία

101. Παραγωγή εκρηκτικών και αντικειµένων µε
εκρηκτική ύλη
Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή

Η συσκευασία ή/και αποθήκευση ως
αυτοτελής δραστηριότητα εντάσσεται
στις περιπτώσεις µε α/α 201, 204

Παραγωγή µε απλή ανάµειξη ή
αραίωση
> 30 t/ηµέρα ή
> 15 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 15 t/ηµέρα & > 200 µόρια

100. Παραγωγή σαπουνιών και
απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού
και στίλβωσης, αρωµάτων και
παρασκευασµάτων καλλωπισµού

102. Ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών
ουσιών

Υποκατηγορία Α2

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που δεν
υπάγονται στην υποκατηγορία
Α1

Η συσκευασία ή/και αποθήκευση ως
αυτοτελής δραστηριότητα εντάσσεται
στις περιπτώσεις µε α/α 201, 204

Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή

Παραγωγή µε απλή
ανάµειξη ή αραίωση

Παραγωγή χωρίς χηµική
µετατροπή ή/και αποθήκευση
εκρηκτικών, εφόσον εντάσσεται
στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ
3329/89 ΦΕΚ Β’132 όπως
ισχύει

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η
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α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

103. Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και
ζελατινών

Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή

Παραγωγή µε απλή
ανάµειξη ή αραίωση

104.

Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή

Παραγωγή µε απλή
ανάµειξη ή αραίωση

Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή

Παραγωγή µε απλή
ανάµειξη ή αραίωση

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

105. Παραγωγή χηµικών παρασκευασµάτων για
φωτογραφικές χρήσεις
106. Παραγωγή µη προεγγεγραµµένων (κενών)
µέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και µη
προεγγεγραµµένων (κενών) µέσων
πληροφορικής
107. Παραγωγή µη φυσικών ινών
108. Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών
χηµικών ουσιών µ.α.κ. µε χηµική
µετατροπή

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

Παραγωγή µε χηµική
µετατροπή
> 50 t/ηµέρα

Παραγωγή χωρίς χηµική
µετατροπή
≤ 50 t/ηµέρα

109. Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων ή
ουσιών µ.α.κ. χωρίς χηµική µετατροπή

Το σύνολο

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών
οχηµάτων) και σωλήνων από καουτσούκ˙
110.
αναγόµωση και ανακατασκευή επισώτρων
(ελαστικών οχηµάτων) από καουτσούκ
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό
111. (καουτσούκ)
112. Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

> 700 kW ή
> 350 kW & > 150 µόρια ή
≤ 350 kW & > 200 µόρια
>700 kW ή
> 350 kW & > 150 µόρια ή
≤ 350 kW & > 200 µόρια
> 2000 kW

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α
Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α
≤ 2000 kW

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η
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Κατασκευή προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά
α/α

Είδος έργου

Παραγωγή, µορφοποίηση και κατεργασία
γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)
113.

Κατασκευή ινών γυαλιού.
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών
114. γυαλιού, περιλαµβανοµένου του γυαλιού
για τεχνικές χρήσεις

Κατασκευή :
- Κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και
κεραµικών διακοσµητικών ειδών.
- Κεραµικών ειδών υγιεινής
- Πυρίµαχων κεραµικών προϊόντων
115.
- Κεραµικών πλακιδίων και κυβολίθων
- Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών
προϊόντων από οπτή γη
- Άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές
χρήσεις

Υποκατηγορία Α1

Παραγωγή και
µορφοποίηση
> 200 t/ηµέρα

118.

Παραγωγή και µορφοποίηση
≤ 200 t/ηµέρα

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Κατεργασία γυαλιού

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια µορφοποίησης και
κατεργασίας γυαλιού µε µηχανικές
µεθόδους
Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια µορφοποίησης και
κατεργασίας γυαλιού µε µηχανικές
µεθόδους

Παραγωγή και
µορφοποίηση
> 100 t/ηµέρα

Παραγωγή και µορφοποίηση
≤ 100 t/ηµέρα

Κατεργασία γυαλιού

> 500 t/ηµέρα

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (περ.
3.5) ή
> 40 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 40 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (περ.
3.5) ή
> 40 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 40 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Κατασκευή :
- Κεραµικών µονωτών και κεραµικών
116.
µονωτικών εξαρτηµάτων
- Άλλων προϊόντων κεραµικής
117. Παραγωγή τσιµέντου

Υποκατηγορία Α2

Το σύνολο

Κέντρα διανοµής τσιµέντου

119. Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου

Το σύνολο

120. Παραγωγή εσβεσµένου ασβέστη
121. Παραγωγή οξειδίου του µαγνησίου

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Το σύνολο
Το σύνολο
Το σύνολο

η
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α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

122. Παραγωγή γύψου

> 200 t/ηµέρα ή
> 100 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 100 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

123. Κατασκευή δοµικών προϊόντων από
σκυρόδεµα

> 300 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 300 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Το σύνολο

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

124. Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που
εντάσσονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του
Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α)

125. Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος
Το σύνολο

126.

Το σύνολο

Παραγωγή κονιαµάτων

127. Παραγωγή ειδών από αµιαντοτσιµέντο

> 20.000 t/έτος

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

≤ 20.000 t/έτος
> 100 t/ηµέρα ή
> 50 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 50 t/ηµέρα & > 150 µόρια

128. Παραγωγή ειδών από ινοτσιµέντο, πλην
αµιαντοτσιµέντου

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

129. Κατασκευή άλλων προϊόντων από
σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο

Το σύνολο

130. Κοπή, µορφοποίηση και κατεργασία λίθων
για διακοσµητικούς και οικοδοµικούς
σκοπούς
Συµπεριλαµβάνεται η θραύση ή/και πλύση
αδρανών υλικών

Το σύνολο

131. Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
132. Κατασκευή υλικών τριβής µε αµίαντο και
άλλα προϊόντα αµιάντου, πλην
αµιαντοτσιµέντου
133. Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων π.δ.κ.α. (περιλαµβάνονται
τεχνητές ορυκτές ίνες)
134. Πρώτη επεξεργασία/εµπλουτισµός µη
µεταλλικών ορυκτών

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

> 50 t/έτος

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

≤ 50 t/έτος

> 300 t/ηµέρα ή
> 150 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

> 300 t/ηµέρα ή
> 150 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

η
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Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

135.

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και
σιδηροκραµάτων σε υψικάµινο

Το σύνολο

136.

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και
σιδηροκραµάτων χωρίς υψικάµινο

> 100 t/ηµέρα

Σφυρηλάτηση, θερµή έλαση σιδήρου,
χάλυβα και σιδηροκραµάτων.
Παραγωγή µε θερµή έλαση ή/και
σφυρηλάτηση προϊόντων από σίδηρο ή
ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο
137.
κραµατοποιηµένο χάλυβα, όπως:
πλινθωµάτων, γωνιών, µορφοράβδων,
µορφοχαλύβων, µορφοσιδήρων, πλατινών,
ράβδων, πλατέων προϊόντων έλασης,
γωνιών, πασσαλοσανίδων.
Τήξη - χύτευση εµπορικώς καθαρού ή
σκραπ σιδήρου ή χάλυβα, είτε ως
138.
αυτοτελής δραστηριότητα είτε ως τµήµα
ευρύτερης δραστηριότητας.

> 150 t/ηµέρα

Κατηγορία B

150 - 20 t/ηµέρα ή
> 10 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 10 t/ηµέρα & > 150 µόρια
> 50 t/ηµέρα ή
> 30 t/ηµέρα & > 150 µόρια ή
≤ 30 t/ηµέρα & > 200 µόρια

Ψυχρή επεκτατική ολκή χάλυβα

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Το σύνολο

Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση
µορφοράβδων χάλυβα

Το σύνολο

143. Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων
144. Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων
Παραγωγή
- Κραµάτων από πολύτιµα µέταλλα
- Ηµικατεργασµένων προϊόντων από
πολύτιµα µέταλλα
145.
- Χρυσού ή αργύρου ή λευκόχρυσου ή
µετάλλων συναφών προς το λευκόχρυσο
για την επένδυση κοινών µετάλλων ή
άλλων πολύτιµων µετάλλων

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

Το σύνολο

141. Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
142.

Παρατηρήσεις

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν

≤ 100 t/ηµέρα

Υπαγόµενες στο Παράρτηµα II
της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (περ.
2.3β) ή
> 150 t/ηµέρα ή
> 80 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 80 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων,
139. χαλυβδοσωλήνων

140.

Υποκατηγορία Α2

> 50 t/ηµέρα

≤ 50 t/ηµέρα

1.000 - 100 kg/έτος

≤ 100 kg/έτος

Το σύνολο

> 1.000 kg/έτος

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η
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α/α

Είδος έργου

146. Τήξη - χύτευση εµπορικώς καθαρών ή
σκραπ πολύτιµων µετάλλων

147. - Παραγωγή αλουµίνας
- Παραγωγή αλουµινίου από αλουµίνα
148. - Παραγωγή αλουµινίου µε ηλεκτρολυτικό
εξευγενισµό αποβλήτων αυτού.
- Παραγωγή κραµάτων αλουµινίου.
- Τήξη - χύτευση εµπορικώς καθαρού
αλουµινίου ή σκραπ αλουµινίου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

> 1.000 kg/έτος

1.000 - 100 kg/έτος

≤ 100 kg/έτος

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

100 - 20 t/ηµέρα ή
> 10 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 10 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

> 100 t/ηµέρα

≤ 100 t/ηµέρα

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

Το σύνολο

> 100 t/ηµέρα

149. Θερµή ή ψυχρή έλαση ή άλλη µηχανική
κατεργασία αλουµινίου για παραγωγή
ενδιαµέσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι,
σωλήνες κ.ά.)
150. Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου από µετάλλευµα,
συµπεριλαµβανοµένων των
συµπυκνωµάτων τους
151. - Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου µε ηλεκτρολυτικό
εξευγενισµό απορριµµάτων τους
- Παραγωγή κραµάτων µολύβδου,
ψευδάργυρου και κασσίτερου
- Τήξη - χύτευση εµπορικώς καθαρού ή
σκραπ µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου

Το σύνολο

> 20 t/ηµέρα

152. Θερµή ή ψυχρή έλαση ή άλλη µηχανική
κατεργασία µολύβδου, ψευδάργυρου και
κασσίτερου για παραγωγή ενδιαµέσων
προϊόντων (φύλλα, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)
153. Παραγωγή χαλκού από µετάλλευµα,
συµπεριλαµβανοµένων των
συµπυκνωµάτων αυτού
154. - Παραγωγή χαλκού µε ηλεκτρολυτικό
εξευγενισµό αποβλήτων αυτού
- Παραγωγή κραµάτων χαλκού (π.χ.
ορείχαλκος)
- Τήξη - χύτευση εµπορικώς καθαρού
χαλκού ή σκραπ χαλκού

Παρατηρήσεις

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

≤ 20 t/ηµέρα

> 20 t/ηµέρα

≤ 20 t/ηµέρα

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

Το σύνολο

> 50 t/ηµέρα

≤ 50 t/ηµέρα

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

η
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α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

155. Κατασκευή σύρµατος χαλκού και µηχανική
µορφοποίηση προϊόντων από έτοιµη
πρώτη ύλη χαλκού ή κραµάτων αυτού
156. Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων
µετάλλων (χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου
κλπ.) από µεταλλεύµατα ή οξείδια,
συµπεριλαµβανοµένων των
συµπυκνωµάτων αυτών
157. - Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων
µετάλλων (χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου
κλπ.) µε ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερµικό
εξευγενισµό των αποβλήτων τους
- Τήξη - χύτευση άλλων µη σιδηρούχων
µετάλλων (χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου
κλπ.) από σκραπ ή εµπορικώς καθαρή
µορφή
- Παραγωγή κραµάτων χρωµίου,
µαγγανίου, νικελίου κλπ
- Πρώτη επεξεργασία χρωµίου, µαγγανίου,
νικελίου (µε ή χωρίς χύτευση) κ.λπ
- Παραγωγή συσσωµατωµάτων νικελίου

160. Βαθεία κοίλανση µε χρήση εκρηκτικών
161. Πρώτη επεξεργασία/εµπλουτισµός
µεταλλεύµατος

Κατηγορία B

> 50 t/ηµέρα

≤ 50 t/ηµέρα

Παρατηρήσεις
Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

Το σύνολο

> 50 t/ηµέρα

≤ 50 t/ηµέρα

> 100 t/ηµέρα

100 - 20 t/ηµέρα ή
> 10 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 10 t/ηµέρα & > 150 µόρια

> 20 t/ηµέρα

≤ 20 t/ηµέρα

158. Τήξη - χύτευση ελαφρών µετάλλων µ.α.κ.

159. Τήξη - χύτευση µη σιδηρούχων µετάλλων
µ.α.κ. πλην αυτών που εντάσσονται στο
είδος µε α/α 158

Υποκατηγορία Α2

Οι ποσότητες αναφέρονται στη
δυναµικότητα της εγκατάστασης ως
προς το παραγόµενο προϊόν

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

Το σύνολο
> 300 t/ηµέρα ή
> 150 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 150 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων (πλην µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού)
α/α

162.

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών
µεταλλικών σκελετών,

163. Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

164.

Κατασκευή µεταλλικών ντεπόζιτων,
δεξαµενών και δοχείων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

165.

Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων
κεντρικής θέρµανσης

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση
166. τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική
θέρµανση
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη
τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µ.α.κ.
167.
µε έλαση. ∆εν περιλαµβάνεται η
κονιοµεταλλουργία

> 150 t/ηµέρα ή
> 80 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 80 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Κονιοµεταλλουργία (παραγωγή µεταλλικών
168. αντικειµένων από σκόνες µετάλλου µε
θερµή επεξεργασία ή υπό πίεση)

> 50 t/ηµέρα ή
> 25 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 25 t/ηµέρα & > 150 µόρια

169.

Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
(περιλαµβάνεται µόνο η χηµική ή
ηλεκτρολυτική κατεργασία και η µεταλλική
επικάλυψη µεταλλικών επιφανειών)

Υπαγόµενες στο Παρ/µα II της
ΚΥΑ 15393/2332/2002 (περ.
2.3γ, 2.6) ή
> 15 m3 & > 40 µόρια ή
≤ 15 m3 & > 90 µόρια
ή
> 10 t/ηµέρα & > 40 µόρια ή
≤ 10 t/ηµέρα & > 90 µόρια

170. Υπηρεσίες αµµοβολισµού µετάλλων
Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη
171. µετάλλων µ.α.κ
172. Γενικές µηχανολογικές εργασίες µ.α.κ.

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν.

Η δυναµικότητα σε m3 αναφέρεται στο
συνολικό όγκο των λουτρών
επεξεργασίας πλην των λουτρών
έκπλυσης.
Η δυναµικότητα σε t αναφέρεται στη
ποσότητα ακατέργαστου µετάλλου

Το σύνολο
Υπαγόµενες στο Παρ/µα II της
ΚΥΑ 15393/2332/2002 (περ.
6.7) ή/και > 50 t/ηµέρα

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α
Το σύνολο

Η δυναµικότητα αναφέρεται στο
παραγόµενο τελικό προϊόν
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

173. Κατασκευή:
- Ειδών µαχαιροποιίας
- Εργαλείων
- Κλειδαριών και µεντεσέδων
- Χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων
δοχείων
- Ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας
- Ειδών από σύρµα
- Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων
κοχλιοµηχανών
- Άλλων µεταλλικών προϊόντων µ.α.κ

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

Περιλαµβάνεται η θερµική διαµόρφωση
µετάλλων σε χυτόπρεσες.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια
∆εν περιλαµβάνονται διεργασίες τήξης
- χύτευσης (περιλαµβάνονται στα είδη
µε α/α 138, 146, 148, 151, 154, 157,
158, 159)
∆εν περιλαµβάνονται διεργασίες
επιφανειακής κατεργασίας µεταλλικών
επιφανειών (περιλαµβάνονται στα είδη
µε α/α 169, 170, 171).

Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ.
Κατασκευή :
- Κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση
τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων
και δικύκλων
- Άλλων αντλιών και συµπιεστών
- Άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
- Τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών
µετάδοσης κίνησης, στοιχείων
οδοντωτών τροχών και µετάδοσης
κίνησης
- Φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
- Εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης
φορτίων
- Ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού
µη οικιακής χρήσης
- Άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
µ.α.κ.
174.
- Γεωργικών ελκυστήρων
- Άλλων γεωργικών και δασοκοµικών
µηχανηµάτων
- Εργαλειοµηχανών
- Μηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
- Μηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα
λατοµεία και τις δοµικές κατασκευές
- Μηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων,
ποτών και καπνού
- Μηχανηµάτων για τη βιοµηχανία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών
- Μηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού
και χαρτονιού
- Άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
π.δ.α.κ.

Περιλαµβάνεται η θερµική διαµόρφωση
µετάλλων σε χυτόπρεσες.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια.
∆εν περιλαµβάνονται διεργασίες τήξης
- χύτευσης (περιλαµβάνονται στα είδη
µε α/α 138, 146, 148, 151, 154, 157,
158, 159)
∆εν περιλαµβάνονται διεργασίες
επιφανειακής κατεργασίας µεταλλικών
επιφανειών (περιλαµβάνονται στα είδη
µε α/α 169, 170, 171).

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

175. - Κατασκευή πυροβόλων όπλων & του
σχετικού εφοδιασµού τους
- Επισκευή και συντήρηση όπλων και
οπλικών συστηµάτων

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια.

Το σύνολο

176. Κατασκευή ηλεκτρικών και µη ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού και οπτικών συσκευών
Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών,
177. πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και
πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
Κατασκευή :
- Μηχανών γραφείου
- Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού
εξοπλισµού πληροφορικής
- Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών
και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
- Συσκευών διανοµής και ελέγχου
ηλεκτρικού ρεύµατος
178. - Φωτιστικού εξοπλισµού και ηλεκτρικών
λαµπτήρων
- Ηλεκτρικού εξοπλισµού για κινητήρες και
οχήµατα µ.α.κ.
- Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισµού µ.α.κ.
- Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών,
συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής
ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών
µερών και εξαρτηµάτων
179.

Κατασκευή µονωµένων συρµάτων και
καλωδίων

Κατασκευή :
- Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων.
180.
- Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ποµπών
και συσκευών ενσύρµατης τηλεφωνίας
και ενσύρµατης τηλεγραφίας
Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισµού
181. και ορθοπεδικών οργάνων

> 30 t/ηµέρα ή
> 15 t/ηµέρα & > 90 µόρια ή
≤ 15 t/ηµέρα & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε τελικό
προϊόν

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Το σύνολο

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

Το σύνολο

Συµπεριλαµβάνονται τα οδοντοτεχνικά
εργαστήρια.
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

182. Κατασκευή :
- Οργάνων και συσκευών µέτρησης,
επαλήθευσης, δοκιµών, πλοήγησης και
άλλων χρήσεων, µε εξαίρεση τον
εξοπλισµό ελέγχου των βιοµηχανικών
µεθόδων παραγωγής
- Εξοπλισµού ελέγχου των βιοµηχανικών
µεθόδων παραγωγής
- Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού
εξοπλισµού

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Υπαγόµενες στο Παρ/µα II της
ΚΥΑ 15393/2332/2002
(περίπτωση 6.7)

Μη υπαγόµενες στο
Παρ/µα II της ΚΥΑ
15393/2332/2002
(περίπτωση 6.7)

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

1.000 – 300 κόρους ή
> 150 κόρους & > 90 µόρια ή
≤ 150 κόρους & > 150 µόρια ή
> 12 m & > 90 µόρια ή
≤ 12 m & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε
συνολική χωρητικότητα (GRT) ή µήκος
πλοίου που µπορεί να κατασκευαστεί ή
να επισκευαστεί

> 500 κόρους
> 250 κόρους & > 90 µόρια ή
≤ 250 κόρους & > 150 µόρια ή
> 12 m & > 90 µόρια ή
≤ 12 m & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε
συνολική χωρητικότητα (GRT) ή µήκος
πλοίου που µπορεί να κατασκευαστεί ή
να επισκευαστεί

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και
183. αυτοκινούµενων εργοταξιακών
µηχανηµάτων (ολοκληρωµένη κατασκευή)

Το σύνολο

Κατασκευή :
- Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων,
µηχανοκίνητων οχηµάτων και
184.
αυτοκινούµενων εργοταξιακών
µηχανηµάτων
- Πλαισίων εξοπλισµένων µε κινητήρες

Το σύνολο

Κατασκευή :
- Αµαξωµάτων για αυτοκινούµενα,
ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα
185.
οχήµατα και εργοταξιακά µηχανήµατα
- Μερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα
οχήµατα και κατά κινητήρες κατά
- Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και
σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής,
των αθλητικών σκαφών
186.
- ∆ιαλυτήρια πλοίων
Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών
αναψυχής και αθλητικών σκαφών
187.

188.

Κατασκευή και επισκευή τµηµάτων πλοίων
και σκαφών

> 1.000 κόρους

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

189. Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και
τροχαίου υλικού, & ειδικότερα:
- Κατασκευή ηλεκτροκίνητων &
ντηζελοκίνητων σιδηροδροµικών &
τροχιοδροµικών µηχανών έλξης
- Κατασκευή αυτοκινούµενων
σιδηροδροµικών ή τροχιοδροµικών
αµαξών, καθώς και οχηµάτων
συντήρησης ή βοηθητικών οχηµάτων
- Κατασκευή σιδηροδροµικού ή
τροχιοδροµικού τροχαίου υλικού µη
αυτοκινούµενου
- Κατασκευή ειδικών τµηµάτων
σιδηροδροµικών ή τροχιοδροµικών
µηχανών έλξης, κατά: άξονες, τροχοί,
φρένα κλπ.
- Επισκευή & συντήρηση µηχανών &
τροχαίου εξοπλισµού σιδηροδρόµων &
τροχιοδρόµων
190. Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµικών
σκαφών (κατασκευή αεροπλάνων,
ελικοπτέρων & διαστηµικών σκαφών,
δορυφόρων, διαστηµικών οχηµάτων
εξερεύνησης, τροχιακών σταθµών,
διαστηµικών λεωφορείων)
191. Κατασκευή και επισκευή :
- Ανεµοπλάνων & αεροπτέρων,
πηδαλιουχούµενων αερόπλοιων &
αεροστάτων
- Μηχανισµών εκτόξευσης αεροσκαφών,
µηχανισµών ανάσχεσης κλπ
- Εξοπλισµού εδάφους για αεροπορική
εκπαίδευση
192. Συντήρηση αεροσκαφών και τµηµάτων &
εξαρτηµάτων αεροσκαφών

Υποκατηγορία Α2

> 1.000 kW ή
> 500 kW & > 150 µόρια ή
≤ 500 kW & > 200 µόρια

Παρατηρήσεις

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Το σύνολο

Το σύνολο

Συντήρηση αεροσκαφών

193. Κατασκευή µοτοσικλετών (ολοκληρωµένη
κατασκευή)

Το σύνολο

194. Συναρµολόγηση αυτοκινήτων και
µοτοσικλετών

Το σύνολο

195. Κατασκευή τµηµάτων και εξαρτηµάτων
µοτοσικλετών

Κατηγορία B

Συντήρηση τµηµάτων &
εξαρτηµάτων
αεροσκαφών

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

196. Κατασκευή και συναρµολόγηση ποδηλάτων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

197. Κατασκευή και συναρµολόγηση
αναπηρικών αµαξιδίων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

198. Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
µ.α.κ.

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων

199.

Συνεργεία , φανοποιεία, πλυντήρια,
λιπαντήρια οχηµάτων (φορτηγών,
αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών) και µη
οδικών κινητών µηχανηµάτων

Το σύνολο

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού
> 4.000 m3/ηµέρα ή
> 2.000 m3 & > 90 µόρια ή
≤ 2.000 m3 & > 150 µόρια

Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού
200.

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Τα όρια αναφέρονται στη δυναµικότητα
προς εγκατάστασης ως προς την
παραγόµενη ποσότητα νερού

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων και χηµικών ουσιών και προϊόντων
Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
πετρελαίου, υγρών καυσίµων και χηµικών
201. προϊόντων. ∆εν περιλαµβάνεται η
αποθήκευση των προϊόντων που
εντάσσονται στο είδος µε α/α 204

3

>200.000 m3 ή t

> 50.000 t ή/και όσες
περιλαµβάνουν άλεση άνθρακα
και pet coke ή
> 25.000 t & > 90 µόρια ή
≤ 25.000 t & > 150 µόρια

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
στερεών καυσίµων
202.

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
αερίων καυσίµων και αερίων χηµικών
203. προϊόντων. ∆εν περιλαµβάνεται η
αποθήκευση των προϊόντων που
εντάσσονται στο είδος µε α/α 204
Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους
αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων
µ.α.κ., που χαρακτηρίζονται ως : α) οξείας
τοξικότητας κατηγορίας 1,2 για την
κατάποση και το δέρµα και κατηγορίας
204.
1,2,3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα,
µεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την
αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2 γ)
επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον
κατηγορίας 1, 2

200.000 – 20.000 m ή t
> 10.000 m3 ή t & > 90 µόρια ή
≤ 10.000m3 ή t & > 150 µόρια

> 2000 m3

2.000 – 500 m3
> 250 m3 & > 90 µόρια ή
≤ 250 m3 & > 150 µόρια

> 1.000 t

> 200 t
> 100 t & > 90 µόρια ή
≤ 100 t & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α και η
αποθηκευτική ικανότητα
είναι µεγαλύτερη από 1 t

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική
ικανότητα της εγκατάστασης. Τα m3 ή t
αναφέρονται αντίστοιχα στην
περίπτωση αποθήκευσης υγρών ή
στερεών προϊόντων (πλην στερεών
καυσίµων)

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική
ικανότητα της εγκατάστασης

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική
ικανότητα της εγκατάστασης
Εξαιρείται η αποθήκευση αερίων σε
φιάλες οικιακής χρήσης για λιανικό
εµπόριο

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική
ικανότητα της εγκατάστασης

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

205. Πλωτές σταθερές εγκαταστάσεις
αποθήκευσης καυσίµων ή χηµικών
προϊόντων

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
νοούνται αυτές που παραµένουν στην
ίδια θέση διάστηµα µεγαλύτερο των έξι
(6) συνεχόµενων µηνών.

Το σύνολο

206. Πλωτές κινητές εγκαταστάσεις
αποθήκευσης καυσίµων ή χηµικών
προϊόντων

Παρατηρήσεις

Κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
νοούνται αυτές που παραµένουν στην
ίδια θέση για διάστηµα µικρότερο των
έξι (6) συνεχόµενων µηνών.

Το σύνολο

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
207. ενέργειας. µε στερεά καύσιµα πλην
βιοµάζας

> 100 MW

≤ 100 MW

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
208. ενέργειας µε υγρά καύσιµα, πλην
βιοκαυσίµων

> 200 MW

200 - 10 MW ή
> 15 MW & > 90 µόρια ή
≤ 15 MW & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε
ονοµαστική θερµική ισχύ

> 300 MW

300 - 20 MW ή
> 10 MW & > 90 µόρια ή
≤ 10 MW & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε
ονοµαστική θερµική ισχύ

50 - 10 MW ή
> 5 MW & > 90 µόρια ή
≤ 5 MW & > 150 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε
αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύ

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
209. ενέργειας µε αέρια καύσιµα πλην βιοαερίου

210.

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από
πυρηνική ενέργεια

Εγκαταστάσεις συµπαραγωγής
211. ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Η δυναµικότητα αναφέρεται σε
ονοµαστική θερµική ισχύ

Το σύνολο

> 50 MW

Λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ.
Κατασκευή και βαφή:
- καρεκλών και καθισµάτων
- άλλων επίπλων για γραφεία και
212.
καταστήµατα
- άλλων επίπλων κουζίνας
- άλλων επίπλων

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Επικάλυψη ξύλινων
επιφανειών εφόσον εµπίπτει
στο Παράρτηµα ΙΙΑ της Κ.Υ.Α.
11641/02

Το σύνολο

213. Κατασκευή στρωµάτων

Το σύνολο

214. Κοπή νοµισµάτων και µεταλλίων

Το σύνολο

Κατασκευή :
215. - Κοσµηµάτων και συναφών ειδών µ.α.κ.
- Αποµιµήσεων κοσµηµάτων

Το σύνολο

∆εν περιλαµβάνονται διεργασίες
επιφανειακής κατεργασίας µεταλλικών
επιφανειών και χηµικής κατεργασίας
ξύλου (περιλαµβάνονται στα είδη µε
α/α 171 και 63 αντίστοιχα.)
Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

η

Πίνακας 1: Οµάδα 9 – Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

216. Κατασκευή µουσικών οργάνων

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

217. Κατασκευή αθλητικών ειδών

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

218. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

219. Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

220. Άλλες βιοµηχανίες κατασκευών µ.α.κ.

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά
εργαστήρια

Επιχειρηµατικά Πάρκα
Εργασίες διαρρύθµισης Επιχειρηµατικών
Πάρκων και Οργανωµένων Υποδοχέων
221. Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
∆ραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 41 του Ν. 3982/11

Το σύνολο

∆ιάφορες εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
222. εµπορευµάτων µ.α.κ. µε ή χωρίς ψύξη ή
κατάψυξη

> 50.000 m³

- Στεγνοκαθαριστήρια.
- Πλυντήρια ταπήτων.
223.
- Βιοµηχανικά πλυντήρια ιµατισµού,
λευκών ειδών και συναφών ειδών.

224.

225.

226.

50.000 m³ - 5.000 m³

Το σύνολο

Ανακύκλωση µεταλλικών απορριµµάτων
και υπολειµµάτων

>500 kW ή
> 300 kW & > 150 µόρια ή
≤ 300 kW & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Ανακύκλωση µη µεταλλικών
απορριµµάτων και υπολειµµάτων

>500 kW ή
> 300 kW & > 150 µόρια ή
≤ 300 kW & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Εγκαταστάσεις και απορρύπανσης και
διάλυσης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής
(ΟΤΚΖ) χωρίς τεµαχισµό

Q > 1000 ή
> 800 & > 150 µόρια ή
≤ 800 & > 200 µόρια

Οι δραστηριότητες που
δεν υπάγονται στην
κατηγορία Α

Τα όρια αναφέρονται στον όγκο των
αποθηκευόµενων εµπορευµάτων

Εξαιρούνται τα πλυντήρια
αυτοεξυπηρέτησης πελατών

Q:

αριθµός ΟΤΚΖ ετησίως

Μεθοδολογία κατάταξης στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των έργων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΧ, που δεν περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ II της ΚΥΑ 15393/2332/2002
1.
Κριτήρια κατάταξης έργων ή δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β.
1.1. Κριτήρια επιλογής για κατάταξη βιοµηχανικών έργων ή δραστηριοτήτων.
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται µια οµάδα κριτηρίων (µε βάση τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως ισχύει, τα οποία ενσωµατώθηκαν στο
εθνικό δίκαιο και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Ν.4014/2011) επιλογής µεταξύ των κατηγοριών Α2 και Β βιοµηχανικών έργων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ της
ίδιας Οδηγίας, δηλαδή υπαγωγής ή µη στη διαδικασία Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα πέντε κριτήρια:
α) Είδος έργου ή δραστηριότητας.
β) Μέγεθος έργου ή δραστηριότητας.
γ) Χρήσεις γης.
δ) Ευαισθησία και αφοµοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος.
ε) Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η διασύνδεση των πιο πάνω πέντε κριτηρίων µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι του Ν.4014/2011 παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2: ∆ιασύνδεση των κριτηρίων κατάταξης στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι του Ν.4014/2011.
α/α

Κριτήρια κατάταξης

Αντίστοιχα κριτήρια παραρτήµατος Ι του Ν. 4014/2011 που ενσωµατώνονται στο ειδικό κριτήριο
κατάταξης

Αναφορά στο Παρ. Ι
του Ν.4014/11

α

β

γ

δ

1

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Χρήση φυσικών πόρων

Παράγ. 1

Παραγωγή αποβλήτων

Παράγ. 1

Ρύπανση και οχλήσεις

Παράγ. 1

Κίνδυνος ατυχηµάτων

Παράγ. 1

Μέγεθος και πολυπλοκότητα επιπτώσεων

Παράγ. 3

Πιθανότητα επιπτώσεων

Παράγ. 3

∆ιάρκεια, συχνότητα και αναστρεψιµότητα επιπτώσεων

Παράγ. 3

2

Μέγεθος έργου ή δραστηριότητας

Μέγεθος έργου ή δραστηριότητας

Παράγ. 1

3

Χρήσεις γης

Υπάρχουσα χρήση γης

Παράγ. 2

Συσσώρευση µε άλλα έργα

Παράγ. 1

Πλούτος, ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα φυσικών πόρων της περιοχής,
ιδιαίτερα για:

Παράγ. 2

4

5

Ευαισθησία και αφοµοιωτική ικανότητα φυσικού
περιβάλλοντος

Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

-

Παράκτιες περιοχές

Παράγ. 2

-

Ορεινές και δασικές περιοχές

Παράγ. 2

-

Προστατευόµενες περιοχές του Ν.3937/ 2011 (Προστασία Βιοποικιλότητας), όπως ισχύει.

Παράγ. 2

-

Περιοχές, όπου καταστρατηγούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα της εθνικής νοµοθεσίας.

Παράγ. 2

-

Τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας.

Παράγ. 2

Έκταση των επιπτώσεων (περιοχή και µέγεθος θιγόµενου πληθυσµού).

Παράγ. 3

∆ιασυνοριακός χαρακτήρας επιπτώσεων.

Παράγ. 3

Πυκνοκατοικηµένες περιοχές.

Παράγ. 2

1.2.

Υποκριτήρια κατάταξης έργων ή δραστηριοτήτων

Η χρήση των προαναφερθέντων κριτηρίων (στήλη β του Πίνακα 2) δεν αρκεί πάντοτε για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, που σχετίζονται µε τα αντίστοιχα κριτήρια του
Παραρτήµατος Ι του Ν.4014/2011. Ειδικότερα, µε εξαίρεση:
 το κριτήριο 1 (είδος έργου ή δραστηριότητας) που λόγω της εξειδίκευσης των έργων ή δραστηριοτήτων, που κατονοµάζονται στους σχετικούς πίνακες κατάταξης της ελληνικής
νοµοθεσίας εσωκλείει σχεδόν µονοσήµαντα τα αντίστοιχα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι του Ν.4014/2011, που αναφέρονται στη στήλη γ του Πίνακα 2 και
 το κριτήριο 2 (µέγεθος έργου ή δραστηριότητας), που αντιστοιχεί µονοσήµαντα σε ένα µόνο κριτήριο του Παραρτήµατος Ι του Ν.4014/2011 (στήλη γ του Πίνακα 2),
για όλα τα υπόλοιπα κριτήρια πρέπει να γίνεται κάθε φορά περαιτέρω εξειδίκευση ανάλογα µε την περίπτωση. Π.χ. κατά την εφαρµογή του κριτηρίου 3 (Χρήσεις γης) πρέπει να
διακριθούν περαιτέρω περιπτώσεις αν το εξεταζόµενο έργο ή δραστηριότητα βρίσκεται εντός περιοχής επιτρεπόµενων συµβατών χρήσεων η όχι, ή εντός οργανωµένου υποδοχέα
δραστηριοτήτων ή εντός σχεδίου πόλης κ.λπ.
Για το λόγο αυτό γίνεται διαχωρισµός των ειδικών κριτηρίων της στήλης β του Πίνακα 2 σε υποκριτήρια, που εξειδικεύουν αυτά ανάλογα µε την περίπτωση. Τα θεσπιζόµενα
υποκριτήρια για κάθε κριτήριο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Υποκριτήρια κατάταξης ανά κριτήριο
α/α

Κριτήρια

α/α

Υποκριτήρια

α

β

γ

δ

1

2

Χρήσεις γης

Ευαισθησία και αφοµοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος

1.1

Επιχειρηµατικά Πάρκα και Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
∆ραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143)

1.2

Συσσώρευση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες (περιοχές άτυπης επαγγελµατικής συγκέντρωσης)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143)

1.3

Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

1.4

Γεωργική γη που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως υψηλής παραγωγικότητας

1.5

Εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού και εκτός ΓΠΣ

1.6

Εντός εγκεκριµένου Ρυθµιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπών σχεδίων καθορισµού χρήσεων γης
κ.λπ. όπου προβλέπεται η χρήση

1.7

Όπου από το χωροταξικό ή πολεοδοµικό σχεδιασµό (εγκεκριµένα Ρυθµιστικά, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή
λοιπά σχέδια καθορισµού χρήσεων γης) προβλέπονται µεταβατικές ή άλλες διατάξεις για τη
διατήρηση υφιστάµενων µονάδων

1.8

Καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις

2.1

Περιοχές του Ν. 3937/11 για τις οποίες οι χρήσεις γης ρυθµίζονται µε ειδική ΚΥΑ ή Π∆
(κατ’εξουσιοδότηση του Ν.3937/11 ή το Ν.1650/86) και όπου προβλέπεται η χρήση

2.2

Περιοχές του Ν. 3937/11 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδική ΚΥΑ ή Π∆ προστασίας

2.3

Θεσµοθετηµένοι υγρότοποι

2.4

Παράκτια ζώνη 350 µέτρων εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ειδικών ευµενέστερων ρυθµίσεων π.χ.
ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ κ.λπ.

2.5

∆άση και δασικές περιοχές σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία

2.6

Θεσµοθετηµένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας

2.7

∆ιάθεση αποβλήτων σε ευαίσθητους αποδέκτες ή αποδέκτες όπου ήδη καταστρατηγούνται τα
περιβαλλοντικά πρότυπα της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας

2.8

Καµία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

α/α

Κριτήρια

α/α

Υποκριτήρια

α

β

γ

δ

3

Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

3.1

Πιθανότητα διασυνοριακών επιπτώσεων

3.2

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού µε συντελεστή δόµησης ≥ 0,8

3.3

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού µε συντελεστή δόµησης < 0,8

3.4

Σε απόσταση ≤ 100 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του ‘23

3.5

Σε απόσταση > 100 m και ≤ 500 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του ‘23

3.6

Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του ‘23

3.7

Καµία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

2.
Σύστηµα µοριοδότησης ανά υποκριτήριο
2.1. Γενικά
Για να καταστεί δυνατή η κατάταξη σε στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β κατηγορίες Α2 και Β, των υποκείµενων σε διαδικασία επιλογής έργων ή δραστηριοτήτων της Οµάδας
9 του Παραρτήµατος ΙΧ της παρούσας απόφασης, καθιερώνεται η εφαρµογή ενός συστήµατος παροχής µορίων σε κάθε υποκριτήριο των κριτηρίων, µε απώτερο στόχο κάθε έργο
ή δραστηριότητα που εξετάζεται για κατάταξη, να βαθµολογείται τελικά µε ένα συνολικό αριθµό µορίων, βάσει των οποίων θα αποφασίζεται η τελική κατάταξη του έργου ή της
δραστηριότητας.
Όσα περισσότερα µόρια συγκεντρώνει το έργο ή η δραστηριότητα, τόσο πιο αναλυτική και ευρεία θα είναι η αντιµετώπισή του από πλευράς περιβαλλοντικής αδειοδότησης και
κατά συνέπεια τόσο µεγαλύτερο το ενδεχόµενο κατάταξής του στην υποκατηγορία Α2, που συνεπάγεται υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας στη διαδικασία ΕΠΕ.
Τα θεσπιζόµενα µόρια για κάθε υποκριτήριο δεν είναι όλα ίσα µεταξύ τους, αλλά αυτά υιοθετούνται έτσι, ώστε να προκύπτει µια σχετική µεσοσταθµική µοριοδότηση κάθε έργου ή
δραστηριότητας, ανάλογα µε τη σηµαντικότητα του εκάστοτε υποκριτηρίου.
2.2. Μοριοδότηση κριτηρίων
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα µόρια που αντιστοιχίζονται σε κάθε υποκριτήριο των κριτηρίων. Τα µόρια αυτά διαφοροποιούνται για κάθε υποκριτήριο, ανάλογα µε την
περιβαλλοντική βαρύτητα του αντίστοιχου υποκριτηρίου, αλλά παραµένουν ίδια για όλες τις περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων (ανεξάρτητα από το είδος ή το µέγεθος του
έργου ή δραστηριότητας), που αναφέρονται στο ίδιο πάντοτε υποκριτήριο.
∆ιευκρινίζεται ότι ακόµη και αν ένα έργο ή δραστηριότητα εµπίπτει σε περισσότερα υποκριτήρια της ίδιας οµάδας κριτηρίων, επιλέγεται το αυστηρότερο υποκριτήριο και
λαµβάνονται υπόψη τα µόρια που αντιστοιχούν µόνο στο υποκριτήριο αυτό και όχι το άθροισµα των µορίων όλων των υποκριτηρίων της ίδιας οµάδας κριτηρίων στα οποία
εµπίπτει το έργο ή η δραστηριότητα. Π.χ. αν το έργο βρίσκεται σε περιοχή που εµπίπτει ταυτόχρονα στα υποκριτήρια 2.2 (Περιοχές του Ν. 3937/11 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
ειδική ΚΥΑ ή Π∆ προστασίας) και 2.6 (Θεσµοθετηµένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας) του Πίνακα 4, τότε το έργο αυτό θα µοριοδοτηθεί µε 100 µόρια
για την οµάδα κριτηρίων µε α/α 2, που αντιστοιχεί στο υποκριτήριο 2.2 και όχι µε 180 που αντιστοιχούν στο άθροισµα των υποκριτηρίων 2.2 και 2.6.
Ο συνολικός µέγιστος αριθµός µορίων, βάσει του Πίνακα 4, προκύπτει όταν κάποιο έργο ή δραστηριότητας εµπίπτει ταυτόχρονα στα υποκριτήρια 1.3 (70 µόρια), 2.2 (100 µόρια)
και 3.1 (80 µόρια), δηλαδή συγκεντρώνει αθροιστικά 250 µόρια.
Στο κάτω µέρος του Πίνακα 4 αναγράφονται ο µέγιστος και ο ελάχιστος δυνατός αριθµός µορίων των οµάδων κριτηρίων 1, 2 και 3. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν βάσει του Πίνακα
4, ως εξής

Μέγιστη δυνατή µοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3 = 70 + 100 + 80 = 250 (αντιστοιχούν στα υποκριτήρια 1.3, 2.2 και 3.1)

Ελάχιστη δυνατή µοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3 = 10 + 10 + 10 = 30 (αντιστοιχούν στα υποκριτήρια 1.1, 2.8 και 3.7).
3.
∆ιαδικασία κατάταξης έργων ή δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β
Για την κατάταξη ενός έργου ή δραστηριότητας στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β ακολουθούνται τα εξής βήµατα:
1.
Ο ενδιαφερόµενος επιλέγει καταρχήν από τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΧ το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, που αφορούν την περίπτωση που
τον ενδιαφέρει, π.χ. «α/α 9 : Επεξεργασία τοµάτας, δυναµικότητας 300 t/d».
2.
Ακολούθως από τον Πίνακα 4 του Παραρτήµατος ΙΧ επιλέγει τα υποκριτήρια που αφορούν τη δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει. Ας υποτεθεί ότι η δραστηριότητα του
προηγούµενου παραδείγµατος εµπίπτει στα υποκριτήρια µε α/α:

1.3: Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

2.6: Θεσµοθετηµένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας.

3.6: Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του ‘23

3.

Τα µόρια που αντιστοιχούν στα πιο πάνω υποκριτήρια 1.3, 2.6 και 3.6 είναι : 70, 80 και 10 αντίστοιχα και το άθροισµα αυτών είναι 160. Τα µόρια αυτά που αντιστοιχούν σε
κάθε οµάδα κριτηρίων και το άθροισµα αυτών µεταφέρονται στη στήλη στ του Πίνακα 4, στην ίδια σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε υποκριτήριο.
4.
Με βάση το άθροισµα των µορίων που συγκεντρώνει η δραστηριότητα από τα κριτήρια του Πίνακα 4 και το µέγεθος της εγκατάστασης εντοπίζεται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήµατος ΙΧ η περίπτωση που ανταποκρίνεται στη συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν η προκύπτουσα περίπτωση εµπίπτει στη στήλη Α2, η δραστηριότητα υπάγεται
στην υποκατηγορία Α2.
5.
Εάν η δραστηριότητα δεν εντοπίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις της στήλης Α2 του Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΧ, τότε κατατάσσεται στην κατηγορία Β.
Π.χ. για τη δραστηριότητα του πιο πάνω παραδείγµατος, µε βάση τη δυναµικότητα της εγκατάστασης (300 t/d) και τον συνολικό αριθµό µορίων των υποκριτηρίων (160), η θέση
της εγκατάστασης στον Πίνακα 1 αντιστοιχεί στην περίπτωση : ≤ 300 t/d και > 150 µόρια, που εντοπίζεται στη στήλη Α2 του ίδιου πίνακα. Συνεπώς η δραστηριότητα κατατάσσεται
στην υποκατηγορία Α2.

Πίνακας 4: Μοριοδότηση βάσει λοιπών κριτηρίων πλην µεγέθους και είδους δραστηριότητας
α/α

Κριτήρια

α/α

Υποκριτήρια

Μόρια

α

β

γ

δ

ε

1.1

Επιχειρηµατικά Πάρκα και Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143)

10

1.2

Συσσώρευση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες (περιοχές άτυπης επαγγελµατικής συγκέντρωσης) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143)

30

1.3

Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

70

1.4

Γεωργική γη που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως υψηλής παραγωγικότητας

40

1.5

Εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού και εκτός ΓΠΣ

40

1.6

Εντός εγκεκριµένου Ρυθµιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπών σχεδίων καθορισµού χρήσεων γης κ.λπ. όπου
προβλέπεται η χρήση

20

1.7

Όπου από το χωροταξικό ή πολεοδοµικό σχεδιασµό (εγκεκριµένα Ρυθµιστικά, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπά σχέδια
καθορισµού χρήσεων γης) προβλέπονται µεταβατικές ή άλλες διατάξεις για τη διατήρηση υφιστάµενων µονάδων

50

1.8

Καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις

10

2.1

Περιοχές του Ν. 3937/11 για τις οποίες οι χρήσεις γης ρυθµίζονται µε ειδική ΚΥΑ ή Π∆ (κατ’εξουσιοδότηση του
Ν.3937/11 ή το Ν.1650/86) και όπου προβλέπεται η χρήση

60

2.2

Περιοχές του Ν. 3937/11 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδική ΚΥΑ ή Π∆ προστασίας

100

2.3

Θεσµοθετηµένοι υγρότοποι

80

2.4

Παράκτια ζώνη 350 µέτρων εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ειδικών ευµενέστερων ρυθµίσεων π.χ. ΖΟΕ, ΓΠΣ,
ΣΧΟΑΠ κ.λπ.

60

2.5

∆άση και δασικές περιοχές σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία

80

2.6

Θεσµοθετηµένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας.

80

2.7

∆ιάθεση αποβλήτων σε ευαίσθητους αποδέκτες ή αποδέκτες όπου ήδη καταστρατηγούνται τα περιβαλλοντικά
πρότυπα της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας

80

2.8

Καµία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

10

3.1

Πιθανότητα διασυνοριακών επιπτώσεων

80

3.2

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού µε συντελεστή δόµησης ≥ 0,8

60

3.3

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού µε συντελεστή δόµησης < 0,8

50

3.4

Σε απόσταση ≤ 100 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του ‘23

40

3.5

Σε απόσταση > 100 m και ≤ 500 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του ‘23

30

3.6

Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή από οικισµό προ του ‘23

10

3.7

Καµία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

10

Χρήσεις γης

1

2

3

Ευαισθησία και αφοµοιωτική
ικανότητα φυσικού
περιβάλλοντος

Έκταση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

Σύνολο µοριοδότησης
Μέγιστη δυνατή µοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3

250

Ελάχιστη δυνατή µοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3

30

Παράρτηµα X
η

Οµάδα 10 : Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
α/α

1

Είδος έργου

Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική
ενέργεια

Υποκατηγορία Α1

P ≥ 60 MW
ή
P > 30 MW και εντός
περιοχών δικτύου
Natura 2000
ή
L ≥ 20 km

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

5 < P < 60 MW
και
L < 20 km

0,02 < P < 5 MW
ή P<0,02 και ισχύει η Ξ

P ≥ 2 MW

0,5 < P < 2 MW
ή
P<0,5 και ισχύει η Ξ

Παρατηρήσεις
Από την κατάταξη εξαιρούνται τα έργα ΑΠΕ που
σύµφωνα µε ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτούν
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.χ.
φωτοβολταϊκοί σταθµοί και ανεµογεννήτριες που
εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δοµικές
κατασκευές ή εντός οργανωµένων υποδοχέων
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων).
P: εγκατεστηµένη ισχύς

2

Ηλεκτροπαραγωγή από
φωτοβολταϊκούς σταθµούς

3

Ηλεκτροπαραγωγή από ηλιοθερµικούς
σταθµούς

P ≥ 10 MW

0,5 < P < 10 MW
ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

4

Ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερµικούς
σταθµούς

P ≥ 5 MW

0,5 < P < 5 MW
ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

5

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς
βιορευστών και βιοκαυσίµων

P ≥ 10 MW

0,5 < P < 10 MW
ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

α) Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση
βιοαερίου

P ≥ 3 MW

0,5 < P < 3 MW
ή P<0,5 και ισχύει η Ξ

6

β) Εγκαταστάσεις παραγωγής
βιοαερίου προς παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας

Κατατάσσονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV

L: µήκος διασυνδετικής γραµµής µεταφοράς
υψηλής τάσης (150 kV)
Ξ: Εξαίρεση σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου
8 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 3 του ν. 3851/2010, δηλαδή:
α) Το έργο εγκαθίστανται σε γήπεδο που
βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Natura
2000 ή σε παράκτια θέση που απέχει
λιγότερο από 100 m από την οριογραµµή
του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή
β) Το έργο γειτνιάζει, σε απόσταση µικρότερη
των 150 m, µε σταθµό Α.Π.Ε. της ίδιας
τεχνολογίας που είναι εγκατεστηµένος σε
άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια
παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά
σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των
σταθµών υπερβαίνει τo 0,5 MW για
φωτοβολταϊκούς, ηλιοθερµικούς και
γεωθερµικούς σταθµούς, καθώς και για
σταθµούς βιοκαυσίµων, βιορευστών και
βιοαερίου ή τα 20 kW για αιολικούς
σταθµούς.
Τα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο
διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του
κυρίως έργου.

7

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς
καύσης βιοµάζας

P ≥ 10 MW

0,5 < P < 10 MW

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς βιοαερίου που
παράγεται σε ΧΥΤΑ ακολουθεί την κατάταξη του
ΧΥΤΑ
Στην ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς καύσης
βιοµάζας δεν περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις
SRF και RDF που δεν πληρούν τα κριτήρια
περιεκτικότητας σε βιοµάζα που καθορίζει ο
εκάστοτε κανονισµός αδειών παραγωγής.

η

Οµάδα 10 : Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

8

Υδροηλεκτρικά έργα

α) P > 15 MW
3
β) V > 1.000.000 m
γ) Με εκτροπή νερού σε
υδατόρεµα άλλης ΛΑΠ
δ) L > 8 km, εάν τα
υδραυλικά µέρη του
έργου (υδροληψία,
αγωγός εκτροπής και
υδροηλεκτρικός
σταθµός) και η λεκάνη
κατάκλυσης και το τµήµα
εκτροπής του
υδατορέµατος είναι εκτός
περιοχής Natura 2000
ε) L > 4 km, εάν τα
υδραυλικά µέρη του
έργου ή η λεκάνη
κατάκλυσης ή το τµήµα
εκτροπής του
υδατορέµατος, είναι
εντός περιοχής Natura
2000

9

Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας («Υβριδικοί σταθµοί»)

α) Κατηγοριοποιούνται βάσει του επιµέρους έργου τους µε την υψηλότερη κατάταξη.
β) Στην περίπτωση υβριδικών σταθµών µε µέσο αποθήκευσης ενέργειας ταµιευτήρες νερού, κατά την εφαρµογή του κριτηρίου του µικτού όγκου για
την κατάταξή τους, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των µικτών όγκων τους.
γ) Στην περίπτωση που οι ταµιευτήρες είναι εξωποτάµιοι, η κατάταξη των έργων υδροληψίας τους γίνεται βάσει της µεγαλύτερης των ακόλουθων
τιµών: ποσότητα νερού που λαµβάνεται ετησίως για αναπλήρωση απωλειών νερού, ή το 10% του µικτού όγκου του ταµιευτήρα µε το µεγαλύτερο
όγκο.
δ) Αντλησιοταµιευτικά συγκροτήµατα υβριδικών σταθµών µε εξωποτάµιους ταµιευτήρες, δεν κατηγοριοποιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και
οµοίως οι αγωγοί µεταφοράς νερού τους δεν κατηγοριοποιούνται ως αγωγοί εκτροπής.
ε) Αντιθέτως αντλησιοταµιευτικά συγκροτήµατα υβριδικών σταθµών µε εσωποτάµιους ταµιευτήρες, κατηγοριοποιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και
οι αγωγοί µεταφοράς νερού τους ως αγωγοί εκτροπής.

Οι περιπτώσεις που
P ≤ 15 MW και
3
V≤1.000.000 m
υπολείπονται αυτών των
υποκατηγοριών Α1 και Α2
και
α) 8 km ≥ L > 250 m, εάν τα
υδραυλικά µέρη του
έργου και η λεκάνη
κατάκλυσης και το τµήµα
εκτροπής του
υδατορέµατος είναι εκτός
περιοχής Natura 2000
β) L ≤ 4 km, εάν τα
υδραυλικά µέρη του
έργου ή η λεκάνη
κατάκλυσης ή το τµήµα
εκτροπής του
υδατορέµατος, είναι
εντός περιοχής Natura
2000
γ) Με εκτροπή νερού σε
άλλο υδατόρεµα, εντός
της ίδιας ΛΑΠ, πέραν
αυτού στο οποίο
συµβάλλει το υδατόρεµα
υδροληψίας

P:
V:

Ισχύς
Μικτός όγκος λεκάνης κατάκλυσης στη
στάθµη υπερχείλισης
L:
Μήκος αγωγού εκτροπής
ΛΑΠ: Φυσική λεκάνη απορροής ποταµού
Τα κριτήρια του παρόντος είδους εφαρµόζονται
συνδυαστικά µε αυτά της κατάταξης του είδους
«Φράγµατα και αναβαθµοί εντός κοίτης
υδατορεµάτων». Τα συνοδά έργα των
υδροηλεκτρικών έργων (οδοποιία, γραµµές
µεταφοράς ρεύµατος κλπ), συµπαρασύρονται από
την κατάταξη των τελευταίων.
Σε περίπτωση που υδροηλεκτρικό έργο αποτελεί
συνοδό έργο άλλου προτεινόµενου έργου
υψηλότερης κατάταξης (π.χ. φράγµα ταµίευσης ή
υδροληψία από υδατόρεµα για ύδρευση ή
άρδευση) τότε συµπαρασύρεται στην τελευταία.
Σε περίπτωση που το υδροηλεκτρικό έργο
αποτελεί συνοδό έργο υφιστάµενου, του οποίου
δεν µεταβάλλει τις υδρολογικές παραµέτρους
λειτουργίας (ποσότητα προς απόληψη και χρονική
περίοδος απόληψης), και επιπλέον L ≤ 250 m, τότε
κατατάσσεται στην κατηγορία Β.
Σε περίπτωση υδροληψίας από περισσότερους
του ενός κλάδους του ίδιου υδατορέµατος, το L
υπολογίζεται ως άθροισµα των επιµέρους L.

Παράρτηµα XI
η

Οµάδα 11 : Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Μεταφορά – διακίνηση καυσίµων και χηµικών ουσιών

1

Αγωγοί καυσίµων εθνικής σηµασίας ή ενταγµένοι στα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις

Το σύνολο
L: συνολικό µήκος.

2

Αγωγοί υγρών καυσίµων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις
(αντλιοστάσια, µετρητικοί σταθµοί κ.λπ.)

L ≥ 20 km
ή
Φ ≥ 400 mm

3

Αγωγοί αερίων καυσίµων και υποστηρικτές τους εγκαταστάσεις
(σταθµοί µέτρησης και ρύθµισης πίεσης κ.λπ.)

L ≥ 20 km
ή
P ≥ 19 bar

L < 20 km
και
4 ≤ P <19 bar
εκτός οδικού δικτύου

4

Αγωγοί χηµικών ουσιών (υγρών και αερίων)

L ≥ 20 km
ή
Φ ≥ 400 mm

L < 20 km

5

Υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευση φυσικού αερίου σε
γεωλογικούς σχηµατισµούς

Το σύνολο

6

Υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευσης ρευµάτων διοξειδίου του
άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς κατ’ εφαρµογή της
οδηγίας 2009/31/ΕΚ:
−
αγωγοί µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών
σταθµών ανύψωσης της πίεσης,
−
τόποι αποθήκευσης,
−
εγκαταστάσεις δέσµευσης για σκοπούς αποθήκευσης σε
γεωλογικούς σχηµατισµούς.

Το σύνολο

7

Σταθµοί υποδοχής υγροποιηµένων αέριων καυσίµων

Το σύνολο

8

Παραγωγή και µεταφορά ατµού και θερµού νερού, µε τις
συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις

9

Σταθµοί ανεφοδιασµού οχηµάτων µε αέρια ή υγρά καύσιµα

Φ: διάµετρος

L < 20 km

∆εν περιλαµβάνονται οι αγωγοί εντός
εγκαταστάσεων, οι οποίοι αξιολογούνται
µαζί µε αυτές

L: συνολικό µήκος
P: πίεση λειτουργίας

L: συνολικό µήκος.
Φ: διάµετρος

Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις
επαναεριοποίησης
∆εν αφορά ιδιόχρηση και
ιδιοκατανάλωση

Το σύνολο
Το σύνολο

η

Οµάδα 11 : Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Παρατηρήσεις

Μεταφορά – διακίνηση καυσίµων και χηµικών ουσιών
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

10

Εναέριες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τις
συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθµοί και κέντρα
υπερυψηλής τάσης)

11

Μεµονωµένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και µεµονωµένοι
υποσταθµοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συµπεριλαµβάνονται
και οι επεκτάσεις σε υφιστάµενους υποσταθµούς)

α) Τ > 150 kV
ή
β) Τ = 150 kV και
L > 20 km
Τ > 150 kV

Τ: τάση λειτουργίας της γραµµής

50 ≤ Τ ≤ 150
και L < 20 km

L: µήκος γραµµής

50 ≤ Τ ≤ 150 kV

Τ: τάση λειτουργίας του έργου

Παράρτηµα XII
η

Οµάδα 12 : Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

> 20 στρέµµατα

≤ 20 στρέµµατα

1

Επίγεια κέντρα δορυφορικών ζεύξεων

2

Πάρκα κεραιών τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφωνίας
κλπ

3

Κέντρα εκποµπής-αναµεταδότες τηλεόρασης ή
ραδιοφώνου

4

Radar

Το σύνολο

5

Κοµβικοί σταθµοί κινητής και ασύρµατης σταθερής
τηλεφωνίας

Το σύνολο

EIRP > 10 KW

7

Κλίνες δοκιµών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών

Το σύνολο

8

Αρχική δάσωση και αποδάσωση µε σκοπό µια άλλη
µορφή εκµετάλλευσης του εδάφους

Το σύνολο

9

Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών µετάλλων ή
προσωρινής συγκέντρωσης οχηµάτων τέλους κύκλου
ζωής

10

Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδοµικών υλικών
που περιλαµβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άµµος,
χαλίκι κ.ά.)

11

Εγκαταστάσεις µηχανοκίνητου αθλητισµού
(αυτοκινητοδρόµια, πίστες αγώνων µοτοσικλετών, go cart
κ.ά.)

12

Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείµανσης ή/και
µικροεπισκευής σκαφών

13

Σωφρονιστικά καταστήµατα

14

α)
Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και
εγκαταστάσεις

Αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς

Κοµβικός θεωρείται ο σταθµός µε 30 και
άνω άκρα µικροκυµατικών ζεύξεων

Όταν δεν περιλαµβάνουν
Όταν περιλαµβάνουν
συνοδά έργα οδοποιίας
συνοδά έργα οδοποιίας
και δεν θεµελιώνονται επί
ή/και όταν θεµελιώνονται
εδάφους περιοχής Natura
επί του εδάφους περιοχής
2000 (π.χ. επί νοµίµως
Natura 2000
υφιστάµενου κτιρίου)

(δεν περιλαµβάνονται συστήµατα µικροκυψελών, femtocells,
τυποποιηµένες κατασκευές κεραιών των ΥΑ
17734/390/12.04.2011 και ΚΥΑ 11926/261/22.03.2011)

15

EIRP: Συνολική Ενεργός Ακτινοβολούµενη
Ισχύς

EIRP < 10 KW

6

Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών

Παρατηρήσεις

Το σύνολο

Σταθµοί βάσης κινητής και ασύρµατης σταθερής
τηλεφωνίας

β)

Κατηγορία B

Στεγασµένοι ή
υπαίθριοι µε
2
Ε≥10.000 m

Στεγασµένοι
ή υπαίθριοι µε
2
Ε<10.000 m

E: εµβαδό χώρου

α) Εντός σχεδίου πόλης
ή
β) Εκτός σχεδίου πόλης E: εµβαδό χώρου
και
Ε≥ 5 στρ.
L ≥ 3,5 km

L < 3,5 km

L: Μήκος αγωνιστικής διαδροµής

Το σύνολο
Α ≥ 500

50 ≤ Α < 500
> 10 στρέµµατα
Το σύνολο
Το σύνολο

Έργα που δεν υπάγονται στην
δραστηριότητα του ναυπηγείου
A:

Αριθµός τροφίµων

η

Οµάδα 12 : Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α

Είδος έργου

16

Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των υποκατηγοριών Α1
και Α2 που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως
ανάπτυξη και δοκιµή νέων µεθόδων ή προϊόντων και δεν
χρησιµοποιούνται περισσότερο από δύο έτη

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία B

Το σύνολο της
υποκατηγορίας Α1

Το σύνολο της
υποκατηγορίας Α2

Παρατηρήσεις

