
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία  οικ. 92108/1045/
Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατά-
ταξη στις κατηγορίες της παρ.  1 του άρθρου 1 
του ν.  4014/2011 (Α’  209), των μεταποιητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται 
στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/
21-3-2012 (Β’  1048) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α 
του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)» (Β’ 3833).

2 Εφοδιασμός με καύσιμα υπηρεσιών που δεν ανή-
κουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/44874/649 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/

Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

τάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 

1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών 

και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπο-

νται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/

Φ.15/21-3-2012 (Β’  1048) κοινής υπουργικής 

απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέ-

ψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 

(Α’ 143)» (Β’ 3833). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), και ειδικότερα την παρ. 9 του άρθρου 20.

2. Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 68).

3. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

4. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατάταξη στις κατηγορίες της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των με-
ταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προ-
βλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/
Φ.15/21-3-2012 (Β’ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του 
άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)» (Β’ 3833).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (Α’ 209), και ειδικότερα το άρθρο 1.

8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’  15).

9. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπ’ αρ. 2/17.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

15. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/12434/303/4.05.2022 
Εισήγηση ΓΔΟΥ, από την οποία προκύπτει πως από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Η παρ. 3 του διευκρινιστικού Υπομνήματος του πίνακα 1 της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3833) τροποποιείται ως ακολούθως:

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

Άρθρο 2
Ο πίνακας του Παραρτήματος της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3833) 

τροποποιείται ως ακολούθως:

Υποκατηγορία 
Α1

Υποκατηγορία 
Α2

Κατηγορία 
Β Παρατηρήσεις

17

Ξήρανση 
ελαιούχων σπόρων, 
λοιπών γεωργικών 
προϊόντων και 
φυτικής βιομάζας

Υπαγόμενες στο 
Παράρταμα 
Ι της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103 
(ΦΕΚ Β’ 1450/2013)
(περ. 6.4.β)

Οι δραστηριότητες 
που δεν
υπάγονται στην 
κατηγορία Α

Περιλαμβάνεται η 
ξήρανση καπνού 
και η συμπίεση του 
αποξηραμένου 
τελικού προϊόντος.

20

Παραγωγή 
προϊόντων 
αλευρόμυλων

Υπαγόμενες 
στο Παράρτημα 
Ι της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103 
(ΦΕΚ Β’ 1450/2013)
(περ. 6.4.β)

Οι δραστηριότητες 
που δεν
υπάγονται στην 
κατηγορία Α

86

–  Παραγωγή 
προϊόντων 
διύλισης 
πετρελαίου

–  Eπεξεργασία 
φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμ-
βανομένης της 
υγροποίησης του 
φυσικού αερίου

Παραγωγή 
καυσίμων ελαίων 
και αερίων 
λιπαντικών ελαίων

Το σύνολο

Παραγωγή άλλων 
προϊόντων 
πετρελαίου

Η αεριοποίηση 
φυσικού αερίου 
εντάσσεται 
στην περίπτωση 
με α/α 87

121

Παραγωγή 
τσιμέντου

Το σύνολο Εργοστάσια 
παραγωγής 
κλίνκερ και 
τσιμέντου, 
εργοστάσια 
άλεσης τσιμέντου, 
εργοστάσια 
παραγωγής 
τσιμέντου με 
ανάμιξη ήδη 
αλεσμένων 
συστατικών, τα 
οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν
τσιμέντο.
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189

Ναυπήγηση, 
μετασκευή, 
επισκευή, διάλυση 
και συντήρηση 
πλοίων και
σκαφών

>350 m 45-350 m ή
>24m και > 90
μόρια ή 
≤ 24 m και > 150
μόρια

Οι δραστηριότητες 
που δεν
υπάγονται
στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα 
προσδιορίζεται 
με το μέγεθος του 
ολικού μήκους του 
πλοίου, σε μέτρα 
[m], που μπορεί να 
εξυπηρετηθεί ή να 
ναυπηγηθεί, όπως 
αυτό αναγράφεται 
στα οικεία
πιστοποιητικά ή
στην άδεια
ναυπήγησής του.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 20864 οικ. Φ.109.1 (2)
Εφοδιασμός με καύσιμα υπηρεσιών που δεν ανή-

κουν στο Πυροσβεστικό Σώμα. 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 172 του π.δ. 210/1992 «Κω-

δικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος.» (Α’ 99).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

δ. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162).

ε. Της υπ’  αρ. 1/13-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασί-
ας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

2. Την υπό στοιχεία 2957/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/21-04-2022 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο-
νομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται 
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1059.201.0000000 «Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» και κατ’ επέκταση σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εφοδιασμός οχημάτων- κτιριακών υποδομών

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) δύναται να εφοδιάζει 
με καύσιμα κίνησης, οχήματα που δεν ανήκουν σε αυτό 
και ειδικότερα:

α) Υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιούν για την 
κίνησή τους, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέ-
ας Πολιτικής Προστασίας, τα συνοδευτικά ασφαλείας 
αυτών, καθώς και οχήματα της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

β) Υπηρεσιακά οχήματα του Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) καθώς και οχήματα 
της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), κατόπιν εγκρίσεως 
από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ.

γ) Υπηρεσιακά οχήματα της Δασικής Υπηρεσίας που 
χρησιμοποιούνται τόσο προληπτικά (περιπολίες) όσο και 
κατασταλτικά για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

δ) Υπηρεσιακά οχήματα ξένων αποστολών που συμ-
μετέχουν στην καταστολή δασικών πυρκαγιών.

2. Το Π.Σ. δύναται να εφοδιάζει με καύσιμα θέρμανσης 
την Γ.Γ.Π.Π. καθώς και τις δομές που υπάγονται σε αυτή.

Άρθρο 2 
Χορήγηση και Διαγραφή

1. Η χορήγηση στα ανωτέρω οχήματα θα πραγματο-
ποιείται, από τις κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ., με τη 
συμπλήρωση και έκδοση απόδειξης από το σχετικό Βι-
βλίο Αποδείξεων Παραλαβής Καυσίμων.

2. Η χορήγηση των καυσίμων των οχημάτων που περι-
γράφονται στις παρ. β’ και γ’ του άρθρου 1 της παρούσας, 
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διενεργείται με ισόποση μεταφορά πίστωσης από του 
οικείους προϋπολογισμούς των φορέων απολογιστικά 
κατά το επόμενο έτος.

3. Η διαγραφή των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 
διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
τις εγκυκλίους διαταγές και πραγματοποιείται σχετική 
ενημέρωση της ψηφιακής εφαρμογής καυσίμων στον 
εσωτερικό ηλεκτρονικό ιστότοπο του Π.Σ. (psnet).

Άρθρο 3 
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε 
αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 4 Μαΐου 2022

O Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   

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