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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 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 την παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας.

2

Εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της
ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία: «What’s Up Student
100S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών»,
«What’s Up Student 100S με ελάχιστη περίοδο
παραμονής 24 μηνών -παραλλαγή τιμών Ι», την
παροχή της προωθητικής ενέργειας «Cosmote
Home 1000 προς κινητά Cosmote», την παροχή
της προωθητικής ενέργειας 60/120/360 δωρεάν
χρόνου ομιλίας προς κινητά και την παροχή έκπτωσης e-bill.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 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 την παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε από
τον 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).
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2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 60).
4. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 105), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
7. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).
8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
13. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.8.2016
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 2471), όπως αυτή
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τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2307/14.2.2018 (Β’ 439), ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/64001/2029/4.10.2018 (Β’ 4420), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/
94321/3907/2018/21.12.2018, ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/
21.4.2020 (Β’ 1482), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/6.8.2020
(Β’ 3291) και ισχύει.
14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/
06-08-20 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 3296).
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α’ 209)» (Β’ 2471), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας, ως ακολούθως:
1. Παράρτημα ΙV, Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»:
1.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 «Εγκα-
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ταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8,
D9, D13)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα
που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της
παρούσας απόφασης.
1.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 15 «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)». αντικαθίσταται από
την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Α
του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης
Άρθρο 2
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 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Α
Ομάδα 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών*
α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υποκατηγορία A1

13

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

α) εκτός Natura
Q≥ 15.000 t/έτος

«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

15

Υποκατηγορία A2
εκτός Natura
Q< 15.000 t/έτος

β) εντός Natura

15 ≤Q< 20 t/ημ

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις
Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων
αποβλήτων.
Μπορεί να συμπεριλαμβάνει και
την παραγωγή δευτερογενούς
καυσίμου SRF/RDF.
Οι εργασίες ανάκτησης δεν είναι
απαραίτητο να συνοδεύονται
από διάθεση (D).
Οι εγκαταστάσεις αυτές όταν
περιλαμβάνουν και εργασίες D1
κατατάσσονται ως ΟΕΔΑ.

1 t/ημ ≤Q< 15 t/ημ Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων.
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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, 14 Οκτωβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 958/02
(2)
Εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της
ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία: «What’s Up Student
100S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», «What’s Up Student 100S με ελάχιστη
περίοδο παραμονής 24 μηνών -παραλλαγή τιμών Ι», την παροχή της προωθητικής ενέργειας
«Cosmote Home 1000 προς κινητά Cosmote», την
παροχή της προωθητικής ενέργειας 60/120/360
δωρεάν χρόνου ομιλίας προς κινητά και την παροχή έκπτωσης e-bill.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
β. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), ιδίως τα άρθρα 3, 11, 12 στοιχ. α), β) και στ),
41, 43 επ. και 38 αυτού.
γ. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά,
με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα
με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79.
δ. Την απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 792/07/22-12-2016 «Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε
σταθερή θέση, καθορισμός επισχειρήσεων με σημαντική
ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεων αυτών (4ος
κύκλος ανάλυσης).
ε. Την απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 792/09/22-12-2016
«Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ
στην εν λόγω Αγορά και υποχρεώσεων αυτών (4ος κύκλος ανάλυσης)» (Β’ 4501).
στ. Το Παράρτημα Ι της απόφασης ΕΕΤΤ υπ’ αρ.
595/013/10.03.2011 «Ορισμός των εθνικών αγορών
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λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές
και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (Β’ 533),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την απόφαση ΕΕΤΤ
υπ’ αρ. 696/125/11-07-2013 (Β’ 1865).
ζ. Την απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 792/08/22-12-2016
«Απορρύθμιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα μέσω γραμμών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN-BRA και
managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες
και (β) ISDN PRA, καθώς και άρση των εκεί επιβληθεισών κανονιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα
16 παρ. 3 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, και παρ. 1 (β) και 44
παρ. 4 του ν. 4070/2012 (Α’ 82)» (Β’ 4284), ως ισχύουν.
η. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 714/09/10-4-2014
«Ορισμός των αγορών (Χονδρικής) εκκίνησης κλήσεων
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση και τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα
δίκτυα σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με
Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις
αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης), β) Απορρύθμιση της Αγοράς διαβιβαστικών υπηρεσιών στο σταθερό δημόσιο
τηλεφωνικό δίκτυο, (Β’ 1049).
θ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 919/51/16-12-2019
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2019
(με απολογιστικά στοιχεία 2017) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού» (Β’ 5185).
ι. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 937/03/18-05-2020
«Έγκριση του Τεχνοοικονομικού μοντέλου Bottom up
LRIC+ για τον καθορισμό των τιμών των υπό ρύθμιση
υπηρεσιών των αγορών χονδρικής τοπικής πρόσβασης
σε σταθερή θέση και χονδρικής κεντρικής πρόσβασης
σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΕΤΤ υπ’ αρ.
792/007/22.12.2016 και υπ’ αρ. 792/009/22.12.2016
[ΑΓΟΡΕΣ 3α και 3β Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής]
(Β’ 4505 και Β’ 4501)».(Β’ 2039).
ια. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 938/01/25-05-2020
«Έγκριση προσωρινών τιμών των υπό ρύθμιση προϊόντων και υπηρεσιών των αγορών: Τερματικών τμημάτων
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014], Ζευκτικών τμημάτων
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003], σε εφαρμογή των
αποφάσεων της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 934/04/27.04.2020 (Β’ 1810)
και υπ’ αρ. 934/03/27.04.2020 (Β’ 1836)».
ιβ. Την απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 920/13/23-12-2019
«Έγκριση του τελικού μέτρου της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση
σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 792/07/
22-12-2016 (Β’ 4505)» (Β’ 463).
ιγ. Την απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 869/2/22-10-2018
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης
της ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 792/09/22-12-2016 (Β’ 4501)».

