
Αριθμ. 1958 
 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)». 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
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 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄60). 
 
4. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «Διορισμός 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, παράγραφος 10 του Ν. 
4014/2011 

Παραρτήματα της παρούσας 
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 
 
 
Τα έργα και δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, 
όπως αυτή ισχύει, απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότηση 
και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011. 
 
(Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 τέθηκε όπως προστέθηκε με την 
απόφαση 20741/27.4.2012) 
 
Άρθρο 6 
Καταργούμενες διατάξεις 
 
Από την έκδοση της παρούσας απόφασης καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 
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 Ιανουαρίου 2012 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 


