
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14514 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/

Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

τάταξη στις κατηγορίες της παρ.  1 του άρ-

θρου 1 του ν.  4014/2011 (Α΄  209), των μετα-

ποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοι-

χεία 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).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ KAI 

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 αυτού.

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 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).

6. Το άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων 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» (A΄ 209), και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

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

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

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

11. 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).

12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

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. Τo γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ο πίνακας του Παραρτήματος της υπό στοιχεία οικ. 
92108/1045/Φ.15/2020 (Β΄  3833) κοινής υπουργικής 
απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Υποκατηγορία 
Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις

101
Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

Παραγωγή είτε με 
χημική μετατροπή 
μέσω χημικής 
διεργασίας είτε με 
βιολογική διεργασία.
Εξαιρείται η 
παραγωγή με 
βιολογική διεργασία 
δραστικής 
(φαρμακευτικής) 
ουσίας που δεν 
υπερβαίνει τα 150 
κιλά ετησίως.

Οι 
δραστηριότητες 
που δεν
υπάγονται στην 
υποκατηγορία 
Α2

Η συσκευασία ή/και 
αποθήκευση ως 
αυτοτελής 
δραστηριότητα 
εντάσσεται στις 
περιπτώσεις με α/α 203 
ή και 206

117

Παραγωγή 
(συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής από 
υαλότριμμα), 
μορφοποίηση και 
κατεργασία γυαλιού 
(επίπεδου και κοίλου)

Παραγωγή και 
μορφοποίηση

Κατεργασία 
γυαλιού

Εξαιρούνται τα 
επαγγελματικά 
εργαστήρια 
μορφοποίησης και 
κατεργασίας γυαλιού 
με μηχανικές μεθόδους

162 Χυτήρια άλλων μη 
σιδηρούχων μετάλλων > 150 t/d ≤ 150 t/d & > 0,1 t/d ≤ 0,1 t/d

Η δυναμικότητα 
αναφέρεται στο 
παραγόμενο τελικό 
προϊόν

189

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

>350m
>24m & >90 μόρια ή
≤ 24m & 150
μόρια

Οι 
δραστηριότητες 
που δεν
υπάγονται στην 
κατηγορία Α

Η δυναμικότητα 
προσδιορίζεται με το 
συνολικό μήκος του 
πλοίου σε μέτρα(m) που 
μπορεί να εξυπηρετηθεί 
ή να ναυπηγηθεί όπως 
αυτό αναγράφεται στα 
οικεία πιστοποιητικά ή 
στην άδεια ναυπήγησής 
του
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218

Εγκαταστάσεις
τεμαχισμού αποβλήτων
μετάλλων, αποβλήτων
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
μετά από επεξεργασία,
απορρυπασμένων
οχημάτων τέλους
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ),
αποβλήτων ελαστικών
επισώτρων και άλλων
ελαστικών

Q > 15.000 
t/έτος

Q ≤ 15.000 
t/έτος

Q: η ετήσια ποσότητα
εισερχομένων
αποβλήτων

α) Εφόσον η
εγκατάσταση
πραγματοποιεί
αποκλειστικά
αποθήκευση μεταλλικών
ή μη μεταλλικών
αποβλήτων ή ΟΤΚΖ
κατατάσσεται στον α/α 9
της Ομάδας 12.

β) Εξαιρούνται οι
δραστηριότητες που
κατατάσσονται
αυτοτελώς στους α/α 219
και 220 της Ομάδας 9.

γ) Επεξεργασία ΑΗΗΕ:
όπως ορίζεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία 
23615/651/Ε.103/2014
(Β΄ 2112) κοινής 
υπουργικής απόφασης

δ) Οχήματα: τόσο τα
οχήματα που 
εντάσσονται στο πεδίο
εφαρμογής του 
π.δ. 116/2004 (Α΄ 81) 
όσο και τα λοιπά οχήματα 
όπως ορίζονται στο
Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αρ.
29949/1841/2009 
(Β΄ 2112) κοινής 
υπουργικής απόφασης

224

Εγκαταστάσεις 
ανάκτησης πλαστικών 
(εργασίες R12) 
συμπεριλαμβανομένου 
του τεμαχισμού, 
πλυσίματος και 
παραγωγής 
δευτερογενούς 
πλαστικής πρώτης ύλης 
με συνδυασμό θερμικής 
και μηχανικής 
επεξεργασίας

Το σύνολο

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

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8750 Τεύχος B’ 986/23.02.2023
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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