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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902
Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016
(Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011
(Α΄ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως
προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως τροποποιήθηκε από
το ν. 3010/2002 «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» (Α΄91).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α΄60) «Διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
4. Το ν. 4447/2016 (Α΄ 241) «Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
5. Το ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις».
6. Το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης».
7. Το π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
8. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
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10. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 84) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την ΔΙΠΑ/οικ 37674/2016 (Β΄ 2471) απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί
με τις υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2307/2018
(Β΄ 439), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β΄ 4420) και
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906/2018 (Β΄ 5798) και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η ΔΙΠΑ/οικ 37674/2016 (Β΄ 2471)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος
4 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί
με τις υπουργικές αποφάσεις με ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2307/2018
(Β΄ 439), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β΄ 4420) και
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906/2018 (Β΄ 5798), ως προς την
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της
4ης, 11ης και 12ης Ομάδας, ως ακολούθως:
1.1. Παράρτημα ΙV, Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»:
1.1.1. Στην ενότητα που αφορά το είδος με α/α 9β
«Πράσινα Σημεία (ΠΣ) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ)», προστίθεται η β) παρατήρηση ως εξής: «To
κριτήριο περιβαλλοντικής κατάταξης Q: αποθηκευτική
ικανότητα αφορά σε όλα τα είδη ΠΣ (Μικρά ή Μεγάλα)
όπως ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 4447/2016», που
περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας.
1.2. Παράρτημα XΙ, Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας,
καυσίμων και χημικών ουσιών»:
1.2.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 10 «Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.)»,
αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος της παρούσας.
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1.2.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 11 «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) και μεμονωμένοι υποσταθμοί (Υ/Σ) κ.λπ.)», αντικαθίσταται από την
ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Β του
Παραρτήματος της παρούσας.
1.3. Παράρτημα XΙΙ, Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»:
1.3.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 2 «Πάρκα
κεραιών τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφωνίας κ.λπ.»,
αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα με τίτλο
«Πάρκα κεραιών» που περιέχεται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.3.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 4 «Radar»,
αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα με τίτλο
«Ραδιοεντοπιστές (Radar)» που περιέχεται στον Πίνακα
Γ του Παραρτήματος της παρούσας.
1.3.3. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 β) «Δομές του άρθρου 10 και 16 του ν. 4375/2016 όπως ισχύει,
του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 όπως ισχύει, Υπηρεσιών
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Ασύλου καθώς και Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών καθώς και Δομές Στέγασης Ρομά κ.λπ.»,
αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.
Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας των οποίων
η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει αυτής, και για τα οποία
έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για
την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη
ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή
εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις
της παρούσας.

Είδος έργου ή δραστηριότητας

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

α/α

9β

Υποκατηγορία Α1
α) 15 t < Q < 1000 t
εκτός ορίων οικισμών
και πόλεων
β) 15 t < Q < 200 t
εντός ορίων οικισμών
και πόλεων

β) Q ≥ 200 t
εντός ορίων οικισμών και
πόλεων

Κατηγορία Β

α) Q ≥ 1000 t
εκτός ορίων οικισμών και
πόλεων

Υποκατηγορία Α2

Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Πίνακας Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

β) To κριτήριο περιβαλλοντικής κατάταξης
Q : αποθηκευτική ικανότητα αφορά σε όλα
τα είδη ΠΣ (Μικρά ή Μεγάλα) όπως
ορίζονται στο άρθρο 21 του ν.4447/2016.

α) Μπορεί να περιλαμβάνουν
δεματοποίηση /συμπίεση (συμπαγοποίηση)
και στην περίπτωση αστοχιών χειροδιαλογή

Q: Ικανότητα αποθήκευσης

Παρατηρήσεις
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11

10

α/α

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

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

Είδος έργου ή δραστηριότητας

και
L ≤ 15 km

και
L> 15 km

Τ > 150 kV

50 ≤ T ≤ 400 kV

Υποκατηγορία Α2

Τ≥ 150 kV

Υποκατηγορία Α1

50 ≤ T ≤ 150 kV

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

T: τάση λειτουργίας της γραμμής

L: μήκος γραμμής

T: τάση λειτουργίας της γραμμής

Ομάδα 11η: Μεταφορά Ενέργειας, καυσίμων & χημικών ουσιών

Πίνακας Β
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Πάρκα κεραιών

Ραδιοεντοπιστές (Radar)

β) Δομές του άρθρου 10 και 16
του Ν.4375/2016 όπως ισχύει,
του άρθρου 31 του Ν.
3907/2011 όπως ισχύει,
Υπηρεσιών Ασύλου καθώς και
Προαναχωρησιακών Κέντρων
Κράτησης Αλλοδαπών καθώς
και Δομές Στέγασης Ρομά κλπ

4

13

Είδος έργου ή δραστηριότητας

2

α/α

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

Χωρητικότητας > 5.000
φιλοξενούμενων ατόμων

Χωρητικότητας ≤ 5.000
φιλοξενούμενων
ατόμων

Το σύνολο

β). Δομές του άρθρου 10 και 16 του
Ν.4375/2016 όπως ισχύει, του άρθρου 31
του Ν. 3907/2011 όπως ισχύει, Υπηρεσιών
Ασύλου καθώς και Προαναχωρησιακών
Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και
Δομές Στέγασης Ρομά, οι οποίες
εξυπηρετούνται άμεσα από υφιστάμενα
δίκτυα
υποδομής
(πρόσβασης,
ηλεκτροδότησης,
ύδρευσης
και
εγκαταστάσεις συλλογής και διάθεσης
ακαθάρτων) ανεξαρτήτου χωρητικότητας,
δεν περιλαμβάνονται στα έργα και
δραστηριότητες της παρούσας Απόφασης,
και
συνακόλουθα
δεν
απαιτείται
περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

α) Η χωρητικότητα αφορά τον δυνητικό
μέγιστο αριθμό φιλοξενούμενων ατόμων.

Οι οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών) υπόκεινται στις διαδικασίες που ορίζονται
στα άρθρα 31 και 32 του ν. 4635/2019.

Υποκατηγορία Α1

Ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

Πίνακας Γ
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Άρθρο 3
Ισχύς απόφασης
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

