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ΑΠΟΦΑΗ
ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Θέκα :

«Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη
ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011
(Φ.Δ.Κ. Α΄209/2011)»

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε
δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο»
(ΦΔΚ Α΄209)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ
Α΄160/1986), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3010/25.04.2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.
1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη
ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄91)
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ Α΄60)
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2011 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α΄ 145)

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50, 51, 53, 54 θαη 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο
Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α΄ 98)
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α΄214)
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ
Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Α΄221), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 24/2010 (ΦΔΚ Α΄56)
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 33318/3082/1998 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ
Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο

θαη

Απνθέληξσζεο,

Δζληθήο

Οηθνλνκίαο

θαη

Οηθνλνκηθψλ,

Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Γεσξγίαο, Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο» πξνο ελαξκφληζε ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Ματνπ 1992
«Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο»
(EEL 206/22.07.1992)» (ΦΔΚ Β΄1289), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ «Σξνπνπνίεζε ησλ ππ’αξηζκ. 33318/3082/1998 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 1289)
θαη 29459/1510/2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 992), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2006/105 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20 εο Ννεκβξίνπ 2006 ηεο ΔΔ» (ΦΔΚ Β΄ 645)
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 2876/2009 «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ» Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ
Β΄2234/07.10.2009)
10. Σελ Οδεγία 2010/75/Δ.Δ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο
Ννεκβξίνπ 2010 «πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο)»
(EEL 334/17/17.12.2010)
11. Σελ Οδεγία 96/61/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο επηεκβξίνπ 1996 ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ «πεξί νινθιεξσκέλεο πξφιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο» (EEL
257/26/10.10.1996)
12. Σελ Οδεγία 85/337/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27 εο Ηνπλίνπ 1985 ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ «Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
ζρεδίσλ ζην πεξηβάιινλ» (EEL 175/40/05.07.1985), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ
Οδεγία 97/11/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3 εο Μαξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
«Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην
πεξηβάιινλ» (EEL 73/5/14.03.1997), ηελ Οδεγία 2003/35/Δ.Δ. «πκκεηνρή ηνπ θνηλνχ
ζηελ θαηάξηηζε νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη
κε ηελ ηξνπνπνίεζε φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηε Γηθαηνζχλε ησλ
Οδεγηψλ 85/337/ΔΟΚ ΚΑΗ 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ» (EEL 156/17/25.06.2003) θαη ηελ
Οδεγία 2009/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 εο Απξηιίνπ
2009 «Απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ Οδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2000/60/ΔΚ, 2001/80/ΔΚ, 2004/35/ΔΚ, 2006/12/ΔΚ θαη
2008/1/ΔΚ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1013/2006 (EEL 140/114/05.06.2009)
13. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Απνθαζίδεη:

Άξζξν 1
θνπόο
Ζ παξνχζα Απφθαζε απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ.4014/2011
«Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε
δεκηνπξγία

πεξηβαιινληηθνχ

ηζνδπγίνπ

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο

αξκνδηφηεηαο

Τπνπξγείνπ

Πεξηβάιινληνο» θαη, ζπγρξφλσο, ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/61 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 24εο επηεκβξίνπ 1996 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ «Οινθιεξσκέλε πξφιεςε
θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο» (EEL 257/26/10.10.1996), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2010/75/Δ.Δ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο
Ννεκβξίνπ 2010 «πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο)» (EEL
334/17/17.12.2010), ηεο Οδεγίαο 85/337/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27 εο Ηνπλίνπ 1985 ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ «Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
ζρεδίσλ ζην πεξηβάιινλ» (EEL 175/40/05.07.1985), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία
97/11/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3 εο Μαξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ «Γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ» (EEL
73/5/14.03.1997), ηελ Οδεγία 2003/35/Δ.Δ. «πκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ θαηάξηηζε νξηζκέλσλ
ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε φζνλ αθνξά
ζηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηε Γηθαηνζχλε ησλ Οδεγηψλ 85/337/ΔΟΚ θαη 96/61/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ»

(EEL

156/17/25.06.2003)

θαη

ηελ

Οδεγία

2009/31/ΔΚ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 εο Απξηιίνπ 2009 «Απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ
Οδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2000/60/ΔΚ, 2001/80/ΔΚ,
2004/35/ΔΚ, 2006/12/ΔΚ θαη 2008/1/ΔΚ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1013/2006 (EEL
140/114/05.06.2009), γηα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε κέζσ ηεο ζέζπηζεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ,
φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζην πεξηβάιινλ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.
Άξζξν 2
Πεδίν εθαξκνγήο
1. Ζ παξνχζα Απφθαζε εθαξκφδεηαη ζε φια ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία δχλαηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζην
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πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηηο Καηεγνξίεο (Α) θαη (Β) αλαιφγσο ησλ
επηπηψζεσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ.4014/2011.
2. Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εμππεξεηνχλ ζθνπνχο Δζληθήο Άκπλαο, θαζψο έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ
λ.4014/2011.
Άξζξν 3
Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε Οκάδεο
Σα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ εθηίκεζε
θαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η
ηνπ λ.4014/2011 θαηαηάζζνληαη ζε δψδεθα (12) Οκάδεο θνηλέο γηα ηηο Καηεγνξίεο (Α) θαη (Β) ηνπ
άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ.4014/2011. Οη Οκάδεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η
έσο ΥΗΗ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
Άξζξν 4
Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε Καηεγνξίεο θαη Τπνθαηεγνξίεο
1. Σα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηελ πξψηε (Α) Καηεγνξία, πνπ
ππνδηαηξείηαη ζηηο Τπνθαηεγνξίεο (Α1) θαη (Α2), θαη ζηε δεχηεξε (Β) Καηεγνξία ζχκθσλα κε
ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ.4014/2011.
2. Σα σο άλσ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η έσο ΥΗΗ ηνπ άξζξνπ 5
ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αλάινγα κε ηελ Οκάδα ζηελ νπνία ππάγεηαη θαζέλα απφ απηά.
Άξζξν 5
Πξνζαξηψληαη

θαη

απνηεινχλ

αλαπφζπαζην

κέξνο

ηεο

παξνχζαο

Απφθαζεο

ηα

Παξαξηήκαηα Η έσο θαη ΥΗΗ πνπ αθνινπζνχλ. Δηδηθφηεξα:
Α) 1. Παξάξηεκα Η: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 1 ε «Έξγα ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ»
2. Παξάξηεκα ΗΗ: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 2 ε «Τδξαπιηθά έξγα »
3. Παξάξηεκα ΗΗΗ: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 3 ε «Ληκεληθά έξγα»
4. Παξάξηεκα ΗV: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 4ε «πζηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ»
5. Παξάξηεκα V: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 5ε «Δμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο»
6. Παξάξηεκα VI: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 6ε «Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα
αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνχ ηνκέα, αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο»
7. Παξάξηεκα VII: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 7ε «Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο»
8. Παξάξηεκα VIII: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 8ε «Τδαηνθαιιηέξγεηεο»
9. Παξάξηεκα

IX:

Πεξηιακβάλεη

ηελ

Οκάδα

9ε

«Βηνκεραληθέο

θαη

ζπλαθείο

εγθαηαζηάζεηο»
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10. Παξάξηεκα X: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 10ε «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο»
11. Παξάξηεκα XI: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 11ε «Μεηαθνξά ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη
ρεκηθψλ νπζηψλ»
12. Παξάξηεκα ΥΗΗ: Πεξηιακβάλεη ηελ Οκάδα 12 ε «Δηδηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο»
Καζέλα απφ ηα Παξαξηήκαηα Η έσο ΥΗΗ αλαθέξεηαη ζε κία Οκάδα έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα
έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ Οκάδα απηή, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε
θαηάηαμή ηνπο ζε Καηεγνξία θαη Τπνθαηεγνξία, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηελ Καηεγνξία (Α),
φπσο νξίδεη ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ.4014/2011 θαη 4 παξάγξαθνο 1 ηεο
παξνχζαο Απφθαζεο.

Β) Σν Παξάξηεκα ΥΗΗΗ πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ πξψηε
(Α) Καηεγνξία (Τπνθαηεγνξίεο Α1 θαη Α2) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4014/2011, γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο, θαζψο θαη ζπλνιηθή
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηνλ αέξα, ζην λεξφ θαη ζην έδαθνο, πξνθεηκέλνπ λα
επηηπγράλεηαη πςειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.
Άξζξν 6
Αληηζηνίρηζε Οκάδσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 10 ηνπ λ.
4014/2011 κε ηηο Οκάδεο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο
Οη αλαθεξφκελεο Οκάδεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 10 ηνπ
λ.4014/2011 αληηζηνηρνχλ ζηηο Οκάδεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα
Παξαξηήκαηα Η έσο ΥΗΗ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο σο αθνινχζσο:
Οκάδεο ηνπ άξζξνπ 20,

Παξαξηήκαηα ηεο παξνύζαο

παξάγξαθνο 10 ηνπ λ.4014/2011

Απόθαζεο

Οκάδα 1ε

Παξάξηεκα Η

Οκάδα 2ε

Παξάξηεκα ΗΗ

Οκάδα 3ε

Παξάξηεκα ΗΗΗ

Οκάδα 4ε

Παξάξηεκα IV

Οκάδα 5ε

Παξάξηεκα V

Οκάδα 6ε

Παξάξηεκα VI

Οκάδα 7ε

Παξάξηεκα VII

Οκάδα 8ε

Παξάξηεκα VIII

Οκάδα 9ε

Παξάξηεκα IX

Οκάδα 10ε

Παξαξηήκαηα Υ, ΥΗ θαη ΥΗΗ
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Άξζξν 7
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαηαξγείηαη ε Κ.Τ.Α. 15393/2332/2002 γηα ηελ «Καηάηαμε
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε Καηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ
λ.1650/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.3010/2002 ‘’Δλαξκφληζε ηνπ λ.1650/1986
κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.ά. (ΦΔΚ Α΄91)’’».

Άξζξν 8
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα,

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ
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Παξάξηεκα I
ε

Οκάδα 1 : Έξγα ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξώλ
Έπγα οδοποιίαρ
α/α

Οκάδα θαη
θαηεγνξία θαηά
ΟΜΟΔ ΛΚΟΓ(1)

Υαξαθηεξηζκόο

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Απηνθηλεηφδξνκνο

Σν ζχλνιν

2

Οδφο ηαρείαο θπθινθνξίαο

Σν ζχλνιν

πκπεξηιακβάλνληαη ηα ζπλνδά έξγα
(π.ρ. ζηαζκνί δηνδίσλ ή εμππεξέηεζεο
απηνθηλεηηζηψλ, θέληξα ειέγρνπ ή
ζπληήξεζεο θ.ιπ.)

3

Οδφο κεηαμχ λνκψλ/επαξρηψλ κε Λ≥4

Σν ζχλνιν

Λ: αξηζκφο ισξίδσλ θπθινθνξίαο(2)

Οδφο κεηαμχ λνκψλ/επαξρηψλ κε Λ<4

Μ≥500 m

1
ΑΗ

Α II
4
5

Α III

6
7
8

Α IV

ΑV

9
10
11

(1)

(2)

AVI

M: κήθνο εληφο πεξηνρήο δηθηχνπ
Natura 2000

Μ<500 m

Οδφο κεηαμχ επαξρηψλ/νηθηζκψλ

Σν ζχλνιν

Οδφο κεηαμχ κηθξψλ νηθηζκψλ

Σν ζχλνιν

πιιεθηήξηα νδφο

ε πεξηνρέο δηθηχνπ
Natura 2000

Δθηφο πεξηνρψλ
δηθηχνπ Natura 2000

Γεπηεξεχνπζα νδφο

ε πεξηνρέο δηθηχνπ
Natura 2000

Δθηφο πεξηνρψλ
δηθηχνπ Natura 2000

Αγξνηηθή νδφο

Σν ζχλνιν

Σξηηεχνπζα νδφο

Σν ζχλνιν

Γαζηθή νδφο

Σν ζχλνιν

Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ, ηεχρνο 1: Λεηηνπξγηθή Καηάηαμε Οδηθνχ Γηθηχνπ, φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ απφθαζε ΓΜΔΟ/α/ν/987/11.5.2001 θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ. ηηο θαηεγνξίεο
ηνπ παξφληνο πίλαθα θαηαηάζζνληαη ηα έξγα πνπ θαηά ΟΜΟΔ ΛΚΟΓ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο Α, Β, Γ θαη Γ. Οδνί ησλ θαηεγνξηψλ ΓV, EV θαη EVI, πεδφδξνκνη θαη πνδειαηφδξνκνη δελ
απαηηνχλ ηήξεζε δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.
Κχξηεο ισξίδεο θπθινθνξίαο ηεο ηππηθήο δηαηνκήο, θαηά ηηο Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ, ηεχρνο 2: Γηαηνκέο (φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε). Γελ
πξνζκεηξνχληαη νη ισξίδεο έθηαθηεο αλάγθεο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, θαζνδήγεζεο, ζηξνθψλ, βξαδππνξείαο θ.ιπ.
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ε

Οκάδα 1 : Υεξζαίεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο
Έπγα οδοποιίαρ
α/α

Οκάδα θαη
θαηεγνξία θαηά
ΟΜΟΔ ΛΚΟΓ

12

ΒI

Αζηηθφο απηνθηλεηφδξνκνο

13

Β II

Αζηηθή νδφο ηαρείαο θπθινθνξίαο

14

Β III

Αζηηθή αξηεξία

15

Β IV

Κχξηα ζπιιεθηήξηα νδφο

16

Γ III

Αζηηθή αξηεξία

Σν ζχλνιν

17

Γ IV

Κχξηα ζπιιεθηήξηα νδφο

Σν ζχλνιν

18

Γ IV

πιιεθηήξηα νδφο

Υαξαθηεξηζκόο

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν
Λ≥4

Λ<4

Λ: αξηζκφο ισξίδσλ θπθινθνξίαο

Σν ζχλνιν
Σν ζχλνιν
Λ: αξηζκφο ισξίδσλ θπθινθνξίαο

Σν ζχλνιν

19

Δθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε
πθηζηάκελσλ έξγσλ νδνπνηίαο

Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ πξνβαίλεη ζε θαηάηαμή ηνπ βάζεη ΟΜΟΔ-ΛΚΟΓ, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάηαμε ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηνπ παξφληνο πίλαθα.

20

πλνδά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θάζεσλ θαηαζθεπήο ή
ιεηηνπξγίαο έξγνπ νδνπνηίαο

Αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ην βαζηθφ έξγν πεξηβαιινληηθή αξρή.

ε

Οκάδα 1 : Υεξζαίεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο
Έπγα ζηαθεπήρ ηποσιάρ
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

21

ηδεξφδξνκνη ππεξαζηηθνχ ή πξναζηηαθνχ ραξαθηήξα

Σν ζχλνιν

22

Μεηξνπνιηηηθνί ζηδεξφδξνκνη (Μεηξφ)

Σν ζχλνιν

23

Σξνρηφδξνκνη (Tξακ)

24

Κξεκαζηνί ή ζρνηληνθίλεηνη ζηδεξφδξνκνη (ηειεθεξίθ) θαη
παξεκθεξή κέζα γηα ηε κεηαθνξά απνθιεηζηηθά ή θπξίσο
επηβαηψλ

Δληφο λνκψλ Αηηηθήο
θαη Θεζζαινλίθεο

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο
πκπεξηιακβάλνληαη νη ππνζηεξηθηηθέο
εγθαηαζηάζεηο (ακαμνζηάζηα, ζηαζκνί
δηαινγήο, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, ηερληθέο
βάζεηο, ζπλνξηαθνί ζηαζκνί θ.ά.)

Δθηφο λνκψλ Αηηηθήο
θαη Θεζζαινλίθεο
Σν ζχλνιν
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ε

Οκάδα 1 : Υεξζαίεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο
Έξγα ελαέξησλ κεηαθνξώλ
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

25

Αεξνιηκέλεο εκπνξηθήο θαη επηβαηηθήο θίλεζεο

26

Αεξνδξφκηα ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο

Σν ζχλνιν

27

Αεξνδξφκηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο αεξνιεζρψλ

Σν ζχλνιν

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν
Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα πδαηνδξφκηα εληφο
ιηκέλσλ, ηα νπνία εμεηάδνληαη σο κέξνο ηνπ
ζπλνιηθνχ ιηκεληθνχ έξγνπ

Όηαλ δελ
πεξηιακβάλνπλ
εγθαηαζηάζεηο
ζπληήξεζεο ή
εθνδηαζκνχ

Όηαλ πεξηιακβάλνπλ
εγθαηαζηάζεηο
ζπληήξεζεο ή
εθνδηαζκνχ

28

Διηθνδξφκηα (σο κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο)

29

Πεδία απνγείσζεο - πξνζγείσζεο αεξαζιεηηθψλ κέζσλ

Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα ειηθνδξφκηα επί
θηηξηαθψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ
(λνζνθνκεία, μελνδνρεία, βηνκεραλίεο,
ζαιάζζηεο εμέδξεο θ.ά.), ηα νπνία
εμεηάδνληαη σο κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο

Σν ζχλνιν
ε

Οκάδα 1 : Υεξζαίεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο
πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη ινηπά ζπγθνηλσληαθά έξγα
α/α

30

31

Δίδνο έξγνπ

Δκπνξεπκαηηθά θέληξα
(θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν.3333/2005, Α΄ 91, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη)

ηαζκνί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθφξησζε
εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ)

32

ηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ

33

Οξγαλσκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο, θχιαμεο θαη ειέγρνπ
θνξηεγψλ νρεκάησλ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Σν ζχλνιν

2

ΧΔ>10.000 m θαη
2
ΧΔ≤50.000 m

2

ΧΔ>50.000 m

ΑΔ>3.000.000

(4ε θαη 5ε θαηεγνξία
ΠΓ 79/2004)

Γηα νρήκαηα κε
επηθίλδπλα θνξηία

Παξαηεξήζεηο
Πεξηιακβάλνληαη νη εζσηεξηθέο
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο
θαη κεηαθφξησζεο εκπνξεπκάησλ

ΑΔ≥150.000 θαη
ΑΔ<3.000.000
ε

ε

(2 θαη 3 θαηεγνξία
ΠΓ 79/2004)

Γηα νρήκαηα ρσξίο
επηθίλδπλα θνξηία ή
θελά θνξηίνπ
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2

ΧΔ>800 m θαη
2
ΧΔ≤10.000 m

ηαζκνί θαηά ηηο έλλνηεο ηνπ ΠΓ 79/2004
(Α΄ 62)
ΧΔ: Χθέιηκε επηθάλεηα θάιπςεο
(ζπλνιηθή)

ΑΔ≥50.000 θαη
ΑΔ<150.000

ΑΔ: Αξηζκφο επηβαηψλ πνπ επηβηβάδνληαη
ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο

Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο
πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο πνπ απνηεινχλ
κέξνο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ

Παξάξηεκα II
ε

Οκάδα 2 : Τδξαπιηθά έξγα
α/α

1

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τπνθαηεγνξία Α1

Φξάγκαηα θαη αλαβαζκνί εληφο Μέγηζην χςνο θξάγκαηνο
θνίηεο πδαηνξεκάησλ (εθεμήο
(H) > 50m
«θξάγκαηα»), θάζε είδνπο θαη
ρξήζεο, φπσο: ηακίεπζεο,
εθηξνπήο, κεξηζκνχ,
πδξνιεςίαο εμσπνηάκησλ
ιηκλνδεμακελψλ, πδξνιεςίαο
πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ,
ζπξνθξάγκαηα θιπ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία Β

Παξαηεξήζεηο

3

α) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο σο πδαηνξέκαηα
ζεσξνχληαη θάζε είδνπο ηκήκαηα ηνπ θπζηθνχ
πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ κφληκεο ή δηαιείπνπζαο ξνήο (πρ
πνηακνί, ξέκαηα, ρείκαξξνη θαη θιάδνη απηψλ), θαζψο θαη νη
ηερλεηνί θιάδνη πδαηνξεκάησλ (πρ Δπζπγξάκκηζε θαη
αξαληάκεηξνο Έβξνπ), θαη ηκήκαηα ηνπ πδξνγξαθηθνχ
β) 50m ≥ H > 2,5m, εάλ ην β) 2,5m ≥ H > 1m εάλ ην
ζψκα ηνπ θξάγκαηνο είλαη ζψκα ηνπ θξάγκαηνο είλαη δηθηχνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαηξνπή πδαηνξέκαηνο
ζε ηάθξν, ή θαη παιαηέο ηάθξνη αλαθεξφκελεο πιένλ σο
εληφο πεξηνρήο Natura
εληφο πεξηνρήο Natura
πδαηνξέκαηα ζε ράξηεο ΓΤ ή ηζνδχλακνπο (πρ πνηακφο
2000
2000
Λνπδίαο). ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο πεξί ην ραξαθηήξα
ηκήκαηνο ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ σο πδαηνξέκαηνο ή
φρη, απνθαίλεηαη ζρεηηθψο ε νηθεία Γ/λζε Τδάησλ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.

α) 50m ≥ H > 5m, εάλ ην
ζψκα ηνπ θξάγκαηνο είλαη
εθηφο πεξηνρψλ Natura
2000

α) 5m ≥ H > 2m εάλ ην
ζψκα ηνπ θξάγκαηνο είλαη
εθηφο πεξηνρψλ Natura
2000

β) Χο Ζ ιακβάλεηαη ε κέγηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ
ζηέςεο θξάγκαηνο ή ηερλεηνχ ηνηρψκαηνο θαη ηνπ εδάθνπο
ακέζσο θαηάληε ηνπ εμσηεξηθνχ πφδα ηνπ, φπσο
πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ.
γ) Σα θξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ παξφληνο είδνπο εμεηάδνληαη
ζπλδπαζηηθά κε απηά ησλ έξγσλ ηακίεπζεο πδάησλ θαη ηεο
απφιεςεο λεξνχ απφ πδαηνξέκαηα.

2

Έξγα ηακίεπζεο πδάησλ,
φπσο: ηακηεπηήξεο θξαγκάησλ,
ιηκλνδεμακελέο,
νκβξνδεμακελέο θαη
πδαηνδεμακελέο (εθεμήο
ζπλνιηθά «ηακηεπηήξεο»)

Μηθηφο φγθνο ηακηεπηήξα
ζηε ζηάζκε ππεξρείιηζεο
3
(V) > 10.000.000 m
ή
Μέγηζην χςνο
εμσπνηάκηνπ ηνηρψκαηνο
(h), ηακηεπηήξα > 20m

α) Σακηεπηήξαο εθηφο
πεξηνρψλ Natura 2000:
3
10.000.000 m ≥ V >
3
100.000 m θαη 20m ≥ h >
5m
β) Σακηεπηήξαο εληφο
πεξηνρήο Natura 2000:
3
10.000.000 m ≥ V >
3
10.000 m θαη 20m ≥ h >
5m

h ≤ 5m
θαη
α) Σακηεπηήξαο εθηφο
πεξηνρψλ Natura 2000
3
100.000 m ≥ V > 10.000
3
m

α) Χο h ιακβάλεηαη ε κέγηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ ηερλεηνχ ηνηρψκαηνο ηνπ ηακηεπηήξα θαη ηνπ εδάθνπο
ακέζσο θαηάληε ηνπ εμσηεξηθνχ πφδα απηνχ, φπσο ζα
δηακνξθσζεί κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ε
πεξηπηψζεηο ηακηεπηήξσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ππφ ηε
ζηάζκε ηνπ εδάθνπο h = 0.
β) Σα θξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ παξφληνο είδνπο εμεηάδνληαη
ζπλδπαζηηθά κε απηά ησλ θξαγκάησλ θαη ηεο απφιεςεο
λεξνχ απφ πδαηνξέκαηα.

β) Σακηεπηήξαο εληφο
πεξηνρήο Natura 2000:
3
3 γ) Σα θξηηήξηα χςνπο ηνηρψκαηνο δελ ιακβάλνληαη ππφςε
10.000 m ≥ V > 2.000 m γηα ηακηεπηήξεο κε V≤ 2.000m.

Γεληθή Παξαηήξεζε: Γηα ηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο κε ηηκέο παξακέηξσλ θαηάηαμεο κηθξφηεξεο ησλ θαηψηεξσλ νξίσλ ηεο θαηεγνξίαο Β δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε. Ηζρχεη εληνχηνηο ηπρφλ απαίηεζε εμαζθάιηζεο ησλ αδεηψλ εθηέιεζεο έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ φξσλ θαη ρξήζεο λεξνχ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Ν.3199/2003 (ΦΔΚ 280/Α/2003) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
3
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Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τπνθαηεγνξία Α1

Απφιεςε ή εθηξνπή λεξνχ
Απφιεςε λεξνχ (V) >
3
απφ πδαηνξέκαηα κε
10.000.000 m /έηνο
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο: κε
θξάγκα ηακίεπζεο ή
αλάζρεζεο, ξνπθξάθηε,
δηάθξαγκα ππφ ηελ θνίηε,
άληιεζε θιπ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία Β

α) Τδξνιεςία εθηφο
πεξηνρήο Natura 2000:
3
10.000.000 m /έηνο ≥ V >
3
500.000 m /έηνο

α) Τδξνιεςία εθηφο
πεξηνρήο Natura 2000 θαη:
3
500.000 m /έηνο ≥ V >
3
10.000 m /έηνο

β) Τδξνιεςία εληφο
πεξηνρήο Natura 2000:
3
15.000.000 m /έηνο ≥ V >
3
50.000 m /έηνο

β) Τδξνιεςία εληφο
πεξηνρήο Natura 2000 θαη
3
50.000 m /έηνο ≥ V >
3
5.000 m /έηνο

Παξαηεξήζεηο
α) Χο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ πδαηνξέκαηνο ηζρχεη ε
παξαηήξεζε (α) ηνπ είδνπο 1 «Φξάγκαηα θαη αλαβαζκνί
εληφο θνίηεο πδαηνξεκάησλ».
β) Σα θξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ παξφληνο είδνπο εμεηάδνληαη
ζπλδπαζηηθά κε απηά ησλ θξαγκάησλ ή ησλ έξγσλ
ηακίεπζεο πδάησλ.
γ) Σα ππφςε θξηηήξηα δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε
εθηξνπήο λεξνχ γηα ηε ιεηηνπξγία πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ,
φηαλ απηφ επηζηξέθεηαη ζην ίδην πδαηφξεκα ή ζε ξέκα ζην
νπνίν ζπκβάιιεη απηφ.
δ) ε πεξίπησζε πνπ ε απφιεςε απνζθνπεί ζηε κεηαθνξά
λεξνχ ζε άιιε ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ ηνπ Ν.3199/2003
(ΦΔΚ 280/Α/2003) γηα ρξήζε ή εκπινπηηζκφ (επηθαλεηαθψλ
ή ππφγεησλ πδξνθνξέσλ), νη νξηαθέο ηηκέο γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε δηαηξνχληαη δηα 2, κε εμαίξεζε ην
θαηψηεξν φξην θαηάηαμεο ζηελ θαηεγνξία Β.

4

Απφιεςε απφ ιίκλεο

Απφιεςε λεξνχ (V)>
3
5.000.000 m /έηνο

α) Λίκλε εθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000: 5.000.000
3
m /έηνο ≥ V > 250.000
3
m /έηνο

α) Λίκλε εθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000: 250.000
3
m /έηνο ≥ V > 5.000
3
m /έηνο

β) Λίκλε εληφο πεξηνρήο
Natura 2000: 5.000.000
3
m /έηνο ≥ V > 25.000
3
m /έηνο

β) Λίκλε εληφο πεξηνρήο
Natura 2000: V ≤ 25.000
3
m /έηνο

α) Χο ιίκλεο ζεσξνχληαη θαη νη πθηζηάκελνη ηακηεπηήξεο κε
V ≥ 5.000.000 m3, ζε πεξίπησζε: i) πνπ ε απφιεςε
απνζθνπεί ζε ρξήζε πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί (σο πξνο ην
είδνο ή ηελ πνζφηεηα) θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε ηνπ ηακηεπηήξα, ή ii) ν ηακηεπηήξαο
θαηαζθεπάζζεθε πξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ΚΤΑ
69269/5387/1990 (ΦΔΚ 678/Β/25-10-1990).
β) ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πθηζηακέλσλ ηακηεπηήξσλ, θαη
ζε πεξίπησζε πνπ ε απφιεςε απνζθνπεί ζε ρξήζε πνπ
δελ είρε πξνβιεθζεί θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
ηνπο, ην έξγν αληηκεησπίδεηαη σο απφιεςε απφ πδαηφξεκα.
γ) ε πεξίπησζε πνπ ε απφιεςε απνζθνπεί ζηε κεηαθνξά
λεξνχ ζε άιιε ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ ηνπ Ν.3199/2003
(ΦΔΚ 280/Α/2003) γηα ρξήζε ή εκπινπηηζκφ, νη νξηαθέο
ηηκέο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε δηαηξνχληαη δηα 2.
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Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τδξνκαζηεχζεηο πεγψλ

Τπνθαηεγνξία Α1

Απφιεςε (V) > 5.000.000
3
m /έηνο

Τπνθαηεγνξία Α2

α) Δάλ ζέζε
πδξνκάζηεπζεο εθηφο
πεξηνρήο Natura 2000:
3
5.000.000 m /έηνο ≥ V >
3
100.000 m /έηνο
β) Δάλ ζέζε
πδξνκάζηεπζεο εληφο
πεξηνρήο Natura 2000:
3
5.000.000 m /έηνο ≥ V >
3
100.00 m /έηνο

Καηεγνξία Β

Οη πεξηπηψζεηο πνπ
ππνιείπνληαη ησλ
ππνθαηεγνξηψλ Α1 θαη Α2

Παξαηεξήζεηο
α) πκπεξηιακβάλνληαη θαη έξγα εθκεηάιιεπζεο πεγψλ κε
ππνζαιάζζηα εθδήισζε.
β) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο σο πδξνκάζηεπζε
πεγήο ζεσξνχληαη ηα έξγα δέζκεπζεο λεξνχ πνπ
θαηαζθεπάδνληαη είηε ζηε ζέζε εθδήισζήο ηεο (θαιιηέξγεηα
πεγήο κε δέζκεπζε λεξνχ) είηε κέρξη απφζηαζε 200m
θαηάληε απηψλ (πρ αλαβαζκνί, δηαθξάγκαηα ή θξέαηα
ζπγθέληξσζεο ζηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο πνπ ηξνθνδνηείηαη
απφ ηελ πεγή). Δπηπιένλ σο πδξνκαζηεχζεηο ζεσξνχληαη
θαη νη πδξνγεσηξήζεηο πνπ αλνξχζζνληαη εληφο αθηίλαο
200m απφ ηελ εθδήισζε πεγήο, φηαλ ηεθκαίξεηαη βάζεη ηεο
ζρεηηθήο πδξνγεσινγηθήο κειέηεο φηη αληινχλ απφ ηνλ
πδξνθφξν ζρεκαηηζκφ ηξνθνδνζίαο ηεο πεγήο.
γ) ε πεξίπησζε πνπ ε απφιεςε απνζθνπεί ζηε κεηαθνξά
λεξνχ ζε άιιε ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ ηνπ Ν.3199/2003
(ΦΔΚ 280/Α/2003) γηα ρξήζε ή εκπινπηηζκφ, νη νξηαθέο
ηηκέο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε δηαηξνχληαη δηα 2.

ει. 12 απφ 78

ε

Οκάδα 2 : Τδξαπιηθά έξγα
α/α

6

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τδξνγεσηξήζεηο θαη θξέαηα

Τπνθαηεγνξία Α1

Απφιεςε λεξνχ (V) >
3
5.000.00 m /έηνο

Τπνθαηεγνξία Α2
3

α) 5.000.000 m /έηνο ≥ V >
3
200.000 m /έηνο εάλ
απφζηαζε απφ ηε
ζάιαζζα ή ηα φξηα ιίκλεο
ή πγξνηνπηθήο έθηαζεο
κεγαιχηεξε ησλ 1000m
3

β) 5.000.000 m /έηνο ≥ V >
3
100.000 m /έηνο εάλ
απφζηαζε απφ ηε
ζάιαζζα ή ηα φξηα ιίκλεο
ή πγξνηνπηθήο έθηαζεο ίζε
ή κηθξφηεξε ησλ 1.000m

Καηεγνξία Β

Παξαηεξήζεηο

Απφιεςε λεξνχ 200.000
3
m /έηνο ≥ V > 50.000
3
m /έηνο εάλ απφζηαζε
απφ ηε ζάιαζζα ή ηα φξηα
ιίκλεο ή πγξνηνπηθήο
έθηαζεο κεγαιχηεξε ησλ
1000m

α) Ζ απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα ή ηα φξηα ιίκλεο
ππνινγίδεηαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, βάζεη ηνπ
πιένλ πξφζθαηνπ ράξηε ΓΤ ή ηζνδχλακνπ. Χο πγξνηνπηθή
έθηαζε ζεσξείηαη ε ραξαθηεξηδφκελε σο ηέηνηα ζε
εγθεθξηκέλε Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ή ζε
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο.

3

β) 100.000 m /έηνο ≥ V >
50.000, εάλ απφζηαζε
απφ ηε ζάιαζζα ή ηα φξηα
ιίκλεο ή πγξνηνπηθήο
έθηαζεο ίζε ή κηθξφηεξε
ησλ 1000m

β) ε πεξίπησζε εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ
πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
πξνβιέςεηο γηα ηα χδαηα ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, ηα
έξγα θαηεγνξίαο Β απαιιάζζνληαη απφ ηε δηαδηθαζία
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθή
βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γ/λζεο Τδάησλ πνπ εθδίδεηαη θαηά
ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ
αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ή άδεηαο ρξήζεο λεξνχ ζε
πεξίπησζε πθηζηάκελεο πδξνγεψηξεζεο.
γ) Γελ ζεσξνχληαη πδξνγεσηξήζεηο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο, φζεο αλνξχζζνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
εμππεξέηεζε έξγσλ εκπινπηηζκνχ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.
δ) Γελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε γηα ηελ
εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πδξνγεσηξήζεσλ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη εθηεινχληαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ
δεκφζηνπ θνξέα πνπ εθ ηνπ λφκνπ έρεη δηθαίσκα
δηεμαγσγήο πδξνγεσινγηθψλ εξεπλψλ. ε πεξίπησζε πνπ
αλνξπρζείζα εξεπλεηηθή πδξνγεψηξεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ εμππεξέηεζε θάπνηαο ρξήζεσο λεξνχ, απαηηείηαη ε
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηεο, φζνλ αθνξά ηπρφλ
ππνιεηπφκελεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηε ιεηηνπξγία
ηεο.
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7

Αγσγνί κεηαθνξάο λεξνχ θάζε
είδνπο θαη ρξήζεο, φπσο:
θιεηζηνί ππφγεηνη ή
επηθαλεηαθνί αγσγνί
κεηαθνξάο λεξνχ ή
απνρέηεπζεο νκβξίσλ,
δηψξπγεο, ηάθξνη, ζήξαγγεο
κεηαθνξάο πδάησλ θιπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

L > 20.000m

Καηεγνξία Β

20.000m ≥ L > 1.000m

Παξαηεξήζεηο
α) Χο ηζνδχλακν κήθνο (L) ηκήκαηνο αγσγνχ εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ S ≤ 1 m2 ιακβάλεηαη:
αα) Γηα ηκήκαηα εθηφο πεξηνρψλ Natura 2000:
i) Δπί πθηζηακέλσλ νδψλ ή εξεηζκάησλ ηνπο: ην πξαγκαηηθφ
κήθνο.
ii) Δθηφο πθηζηακέλσλ νδψλ θαη εξεηζκάησλ ηνπο: ην
δηπιάζην ηνπ πξαγκαηηθνχ κήθνπο.
ββ) Γηα ηκήκαηα εληφο πεξηνρψλ Natura 2000: ην δηπιάζην
ησλ σο άλσ ππνινγηδφκελσλ ηζνδχλακσλ κεθψλ.
β) Χο L ηκήκαηνο αγσγνχ κε S > 1 m 2 ιακβάλεηαη ε
ππνινγηδφκελε ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ηηκή,
πνιιαπιαζηαδφκελε επί ηελ αδηάζηαηε ηηκή ηεο S
(ππνινγηζκέλεο ζε m2).
γ) ε πεξίπησζε πνπ ηκήκα αγσγνχ νδεχεη εληφο επξείαο
θνίηεο πδαηνξέκαηνο, ηπρφλ χπαξμε νδνχ ηελ νπνία
αθνινπζεί δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο.
δ) Σν L ππνινγίδεηαη κε άζξνηζε ησλ L ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ.
ε) ε πεξηπηψζεηο αξδεπηηθψλ ή (απν)ζηξαγγηζηηθψλ
δηθηχσλ, ηα ππφςε θξηηήξηα εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηνπο
θχξηνπο αγσγνχο ηνπο, ήηνη ζηα αξδεπηηθά δίθηπα γηα ηνπο
αγσγνχο πξνζαγσγήο απφ ηελ πδξνιεςία πξνο ηηο
δεμακελέο ή ειιείςεη απηψλ πξνο ηα δίθηπα δηαλνκήο, θαη
ζηα (απν)ζηξαγγηζηηθά δίθηπα γηα ηνπο ηειηθνχο
ζπιιεθηήξηνπο αγσγνχο.
ζη) Οη θιεηζηνί ππφγεηνη αγσγνί εληφο ξπκνηνκηθνχ ή
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ή εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ, πνπ
αθνξνχλ δηαλνκή λεξνχ, ή απνρέηεπζε αθαζάξησλ ή
νκβξίσλ, δελ θαηαηάζζνληαη θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ L.

8

Έξγα ηεο ΔΤΓΑΠ γηα ηελ
χδξεπζε πεξηνρψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

Αθνξά ηα θχξηα έξγα πδξνιεςίαο, ηακίεπζεο, κεηαθνξάο
θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ, κε θαηάηαμε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ
ησλ ινηπψλ εηδψλ πςειφηεξε ηεο Β.

Σν ζχλνιν
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Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία Β

Παξαηεξήζεηο

α) Έθηαζε εθηφο πεξηνρήο α) Έθηαζε εθηφο πεξηνρήο ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν πεξηιακβάλεη θαη
Natura 2000: κηθηφ
Natura 2000: 10.000 ζηξ.≥ (απν)ζηξαγγηζηηθά έξγα εληφο έθηαζεο πνπ έρεη
ραξαθηεξηζζεί σο πγξνηνπηθή, απφ εγθεθξηκέλε Δηδηθή
εκβαδφλ (Δ) > 10.000 ζηξ. Δ > 500 ζηξ.

Αξδεπηηθά θαη
(απν)ζηξαγγηζηηθά έξγα, έξγα
αγξνηηθνχ αλαδαζκνχ, θαη
ζπλαθή έξγα

β) Έθηαζε εληφο πεξηνρήο β) Έθηαζε εληφο πεξηνρήο
Natura 2000: Δ > 5.000
Natura 2000: Δ ≤ 5.000
ζηξ.
ζηξ.

Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο
ηεο πεξηνρήο, ηφηε ηζρχνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ είδνπο
«Απνμεξαληηθά έξγα».

Αθνξά έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε εθηάζεηο πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο πγξνηνπηθέο, απφ εγθεθξηκέλε Δηδηθή
Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο
ηεο πεξηνρήο ηνπο.

10

Απνμεξαληηθά έξγα

Σν ζχλνιν

11

Έξγα ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ
ππνγείσλ πδάησλ

α) Γηαηηζέκελε πνζφηεηα
λεξνχ (V) > 5.000.000
3
m /έηνο , εθφζνλ ηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ δηαηηζέκελνπ
επηθαλεηαθνχ λεξνχ ην
θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα
πφζε κεηά απφ
επεμεξγαζία
3

β) V> 2.000.000 m /έηνο
εθφζνλ ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δηαηηζέκελνπ επηθαλεηαθνχ
λεξνχ δελ ην θαζηζηνχλ
θαηάιιειν γηα πφζε κεηά
απφ επεμεξγαζία, θαη
επηπιένλ ην λεξφ δελ
πξνέξρεηαη απφ
επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ή
πγξά απφβιεηα

3

α) 5.000.000 m /έηνο ≥ V > Οη πεξηπηψζεηο πνπ
3
500.000 m /έηνο, εθφζνλ ππνιείπνληαη απηψλ ησλ
ηα πνηνηηθά
ππνθαηεγνξηψλ Α1 θαη Α2
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο
αλαπιήξσζε
επηθαλεηαθνχ λεξνχ ην
θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα
πφζε κεηά απφ
επεμεξγαζία
3

β) V ≤ 2.000.000 m /έηνο,
εθφζνλ ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο
αλαπιήξσζε
επηθαλεηαθνχ λεξνχ δελ ην
θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα
πφζε κεηά απφ
επεμεξγαζία

ει. 15 απφ 78

α) Ζ δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ή πγξψλ
απνβιήησλ ζε ππφγεην πδξνθνξέα θαηαηάζζεηαη βάζεη ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζηελ Οκάδα 4 ηεο παξνχζαο.
β) Αθνξά ζην ζπλνιηθφ έξγν αζξνηζηηθά

ε

Οκάδα 2 : Τδξαπιηθά έξγα
α/α

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

12

Έξγα πξφιεςεο ή
αληηκεηψπηζεο ηεο
πθαικχξηλζεο ησλ ππφγεησλ
πδάησλ ή ησλ εδαθψλ, ρσξίο
ηερλεηφ εκπινπηηζκφ ηνπο,
φπσο έξγα δεκηνπξγίαο
ηερλεηνχ θξαγκνχ πξνο ηελ
πεγή ηεο πθαικχξηλζεο

13

Έξγα (επαλα)πιεκκπξηζκνχ
εδαθψλ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία Β

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν

Δκβαδφλ έθηαζεο πξνο
επαλαπιεκκπξηζκφ (Δ) ≥
5.000 ζηξ.

5.000 ζηξ. ≥ Δ > 200 ζηξ.

ει. 16 απφ 78

200 ζηξ. ≥ Δ > 10 ζηξ.

Σα θξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ παξφληνο είδνπο εμεηάδνληαη
ζπλδπαζηηθά κε απηά ησλ έξγσλ ηακίεπζεο πδάησλ, θαζψο
θαη ηα θξηηήξηα ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο απφ δηάθνξεο πεγέο
ή θαη θξαγκάησλ θαη αλαβαζκψλ αλ πξνηείλνληαη πξνο
πινπνίεζε έξγα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ.

ε

Οκάδα 2 : Τδξαπιηθά έξγα
α/α

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

14

Αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη έξγα
δηεπζέηεζεο ηεο ξνήο ησλ
πδάησλ (φπσο δηακφξθσζε
δηαηνκήο κε επέλδπζε ή κε,
θαηαζθεπή ή ελίζρπζε
αλαρσκάησλ, άξζε
πξνζρψζεσλ, θάιπςε
πδαηνξέκαηνο, θαηαζθεπή
ηερλεηνχ θιάδνπ θιπ)

Τπνθαηεγνξία Α1

α) Δπί ηκήκαηνο
πδαηνξέκαηνο ηάμεο θαηά
Strahler (Σ) ≥ 3 εληφο
νξίσλ πεξηνρήο Natura
2000

Τπνθαηεγνξία Α2

Με εμαίξεζε ησλ
πεξηπηψζεσλ ηεο
ππνθαηεγνξίαο Α1:

α) Δπί ηκήκαηνο κε Σ ≥ 3,
εθηφο ησλ νξίσλ
β) Δπί ηκήκαηνο
ξπκνηνκηθνχ ή
πδαηνξέκαηνο κε Σ ≥ 2 εάλ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ
ην έξγν πεξηιακβάλεη
(εγθεθξηκέλνπ ή
θάιπςε αλνηθηψλ
πξνηεηλφκελνπ), ή εθηφο
ηκεκάησλ πδαηνξέκαηνο
εγθεθξηκέλσλ νξίσλ
ζε ζπλνιηθφ κήθνο
νηθηζκψλ, θαη επηπιένλ ζε
κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ
απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ
1.000m.
1000m απφ ηα σο άλσ
φξηα, θαη εθηφο πεξηνρήο
Natura 2000
β) Δπί ηκήκαηνο
πδαηνξέκαηνο κε Σ ≥ 2,
εληφο νξίσλ ξπκνηνκηθνχ
ή πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ
(εγθεθξηκέλνπ ή
πξνηεηλφκελνπ), ή εληφο
εγθεθξηκέλσλ νξίσλ
νηθηζκψλ, ή εληφο
απφζηαζεο 1000m απφ ηα
σο άλσ φξηα
γ) Αλεμαξηήησο Σ:
i) Δπί ηκήκαηνο
πδαηνξέκαηνο εληφο
πεξηνρήο Natura 2000,
ii) Δάλ ην έξγν
πεξηιακβάλεη θάιπςε
αλνηθηψλ ηκεκάησλ
πδαηνξέκαηνο
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Καηεγνξία Β

Οη πεξηπηψζεηο πνπ
ππνιείπνληαη απηψλ ηεο
θαηεγνξίαο Α

Παξαηεξήζεηο
α) Χο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ πδαηνξέκαηνο ηζρχεη ε
παξαηήξεζε (α) ηνπ είδνπο 1 «Φξάγκαηα θαη αλαβαζκνί
εληφο θνίηεο πδαηνξεκάησλ».
β) ην ζπλνιηθφ κήθνο θάιπςεο πδαηνξέκαηνο δελ
πξνζκεηξψληαη ηα κήθε ησλ ηκεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη
ιφγσ δηέιεπζεο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ ππέξ ηνπ (πρ
γέθπξεο θαη ηερληθά), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δελ
νδεχνπλ ζπγγξακκηθά κε ην πδαηφξεκα.

ε

Οκάδα 2 : Τδξαπιηθά έξγα
α/α

15

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Έξγα εθβνιήο πδαηνξεκάησλ
εηζεξρφκελα εληφο ηεο
ζάιαζζαο

Τπνθαηεγνξία Α1

α) Μήθνο έξγνπ εθβνιήο
(L) > 50m, εάλ ε ζαιάζζηα
πεξηνρή θαη ε αθηή είλαη
εθηφο πεξηνρήο Natura
2000
β) L > 20m, εάλ ε
ζαιάζζηα πεξηνρή ή ε
αθηή είλαη εληφο πεξηνρήο
Natura 2000

16

Έξγα εθβνιήο ηάθξσλ
εηζεξρφκελα εληφο ηεο
ζάιαζζαο

Τπνθαηεγνξία Α2

α) 50m ≥ L > 10m, εάλ ε
ζαιάζζηα πεξηνρή θαη ε
αθηή είλαη εθηφο πεξηνρήο
Natura 2000

Καηεγνξία Β

Παξαηεξήζεηο

Οη πεξηπηψζεηο πνπ
ππνιείπνληαη απηψλ ησλ
ππνθαηεγνξηψλ Α1 θαη Α2

Σν κήθνο αθνξά ζην εληφο ηεο ζάιαζζαο ηκήκα ηνπ έξγνπ,
κεηξνχκελν κε αθεηεξία ζέζε κε απφιπην πςφκεηξν 0,00.

Οη πεξηπηψζεηο πνπ
ππνιείπνληαη απηψλ ηεο
ππνθαηεγνξίαο Α2

Σν κήθνο αθνξά ζην εληφο ηεο ζάιαζζαο ηκήκα ηνπ έξγνπ,
κεηξνχκελν κε αθεηεξία ζέζε κε απφιπην πςφκεηξν 0,00.

Οη πεξηπηψζεηο πνπ
ππνιείπνληαη απηψλ ησλ
ππνθαηεγνξηψλ Α1 θαη Α2

α) Χο L ιακβάλεηαη ην κήθνο αλαρψκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο
ηεο πεξηνρήο ηεο νπνίαο ε πξνζηαζία επηδηψθεηαη,
αλεμαξηήησο εάλ δεηείηαη ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
ηκήκαηνο ηνπ αλαρψκαηνο.

β) L ≤ 20m, εάλ ε
ζαιάζζηα πεξηνρή ή ε
αθηή είλαη εληφο πεξηνρήο
Natura 2000

α) L ≥ 20m, εάλ ε
ζαιάζζηα πεξηνρή θαη ε
αθηή είλαη εθηφο πεξηνρήο
Natura 2000
β) Σν ζχλνιν εάλ ε
ζαιάζζηα πεξηνρή ή ε
αθηή είλαη εληφο πεξηνρήο
Natura 2000

17

18

Αλαρψκαηα πέξημ ιηκλψλ ή
πγξνηφπσλ

Έξγα αληηκεηψπηζεο ηεο
δηάβξσζεο εδαθψλ (φπσο
έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο,
ζπνξαδηθέο θαηαζθεπέο
αλαβαζκψλ ζπγθξάηεζεο
θεξηψλ πιψλ)

α) πλνιηθφ κήθνο (L) >
5.000 m, εάλ ην αλάρσκα
είλαη εθηφο πεξηνρήο
Natura 2000

α) 5.000m ≥ L > 1.000m
εάλ ην αλάρσκα είλαη
εθηφο πεξηνρήο Natura
2000

β) L > 2.000 m, εάλ ην
αλάρσκα είλαη εληφο
πεξηνρήο Natura 2000

β) L ≤ 2.000m, εάλ ην
αλάρσκα είλαη εληφο
πεξηνρήο Natura 2000

β) ε πεξίπησζε εξγαζηψλ επί πθηζηακέλσλ αλαρσκάησλ
σο ζπλνιηθφ κήθνο ιακβάλεηαη ην κήθνο ηνπ ζπλφινπ ησλ
αλαρσκάησλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ
ζα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο.

Σν ζχλνιν, εάλ είλαη εληφο Σν ζχλνιν, εάλ είλαη εθηφο Σα εληφο θνίηεο πδαηνξεκάησλ θξάγκαηα θαη αλαβαζκνί
θάζε είδνπο, θαηαηάζζνληαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ είδνπο
πεξηνρήο Natura 2000
πεξηνρήο Natura 2000
1 «Φξάγκαηα θαη αλαβαζκνί εληφο θνίηεο πδαηνξεκάησλ».
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ε

Οκάδα 2 : Τδξαπιηθά έξγα
α/α

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία Β

19

Καηαζθεπέο κεκνλσκέλσλ
πξνβφισλ εληφο
πδαηνξεκάησλ

Σν ζχλνιν, εάλ είλαη εληφο Οη πεξηπηψζεηο πνπ
πεξηνρήο Natura 2000, θαη ππνιείπνληαη απηψλ ηεο
αθνξνχλ αληηκεηψπηζε
ππνθαηεγνξίαο Α2
δηάβξσζεο ζε κήθνο
κεγαιχηεξν ησλ 100m

20

Έκκεζε πδξνιεςία απφ
ζάιαζζα (πρ κε θξέαξ ή
γεψηξεζε εληφο ή εγγχο ηνπ
αηγηαινχ)

Πνζφηεηα πξνο απφιεςε
3
(V) > 100.000 m /έηνο

21

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
λεξνχ πξνο πφζε
(«δηπιηζηήξηα λεξνχ»)

Δγθαηαζηάζεηο ΔΤΓΑΠ γηα Με ηελ εμαίξεζε ησλ
ηελ χδξεπζε πεξηνρψλ ηεο πεξηπηψζεσλ ηεο Α1
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε
3
C > 2.000.000 m /έηνο
δπλακηθφηεηα (C) >
3
100.000 m /έηνο
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Παξαηεξήζεηο
Οη νπδνί πξνζηαζίαο θαη νη ηξιαλδηθέο δηαβάζεηο δελ
θαηαηάζζνληαη ζην παξφλ είδνο.

3

V ≤ 100.000 m /έηνο

Με ηελ εμαίξεζε ησλ
πεξηπηψζεσλ ηεο Α1
3

2.000.000 m /έηνο ≥ C >
3
100.000 m /έηνο

α) Γελ αθνξά εγθαηαζηάζεηο αθαιάησζεο.
β) Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην πξνο επεμεξγαζία
(εηζεξρφκελν) λεξφ.

Παξάξηεκα III
ε

Οκάδα 3 : Ληκεληθά έξγα
α/α

1

Δίδνο έξγνπ

Δκπνξηθνί θαη επηβαηηθνί ιηκέλεο

(α)

Τπνθαηεγνξία Α1

Ληκέλεο δηεζλνχο
ελδηαθέξνληνο ή
(β)
εζληθήο ζεκαζίαο
ή λένη ιηκέλεο κε
(γ)
L ≥100 m

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Ληκέλεο κείδνλνο
ελδηαθέξνληνο ή
(β)
ηνπηθήο ζεκαζίαο ή
λένη ιηκέλεο κε
L<100 m

(α) Ληκέλαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
Ν.2971/2001 (Α΄ 285), φπσο ηζρχεη.
(β) χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ππ’ αξ.
8315.2/02/07/2.2.2007 «Καηάηαμε
Ληκέλσλ» (Β΄ 202), φπσο ηζρχεη.

(α)

2

Ληκέλεο βηνκεραληθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ιηκέλεο
εμππεξέηεζεο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ιηκέλεο
δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, πεηξνρεκηθψλ ή ρεκηθψλ
πξντφλησλ, ιηκέλεο δηαθίλεζεο ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ
θνξηίσλ θ.ά.).

3

Μεκνλσκέλεο ζθάιεο θφξησζεο πιηθψλ

Σν ζχλνιν

4

Μεκνλσκέλα αγθπξνβφιηα εληφο ζάιαζζαο

Σν ζχλνιν

5

Ληκέλεο ζθάθσλ αλαςπρήο (καξίλεο) θαη θαηαθχγηα
ηνπξηζηηθψλ ζθάθσλ

Γ ≥ 200 ζθάθε

6

Ληκέλεο εμππεξέηεζεο αιηεπηηθψλ ζθάθσλ ή κηθηήο ρξήζεο
κε ηνπξηζηηθά ζθάθε, εμππεξέηεζεο λαπηαζιεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ηρζπφζθαιεο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο

Λ > 50.000 m
ή
Μ > 1.000 m

7

Γηα εμππεξέηεζε
ζθαθψλ κε L≥150 m ή Γηα εμππεξέηεζε
εληφο πεξηνρψλ
ζθαθψλ κε L<150 m
Natura 2000

8

Μεκνλσκέλεο ξάκπεο αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ζθαθψλ

9

Παξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείκαλζεο ή/θαη
κηθξνεπηζθεπψλ ζθαθψλ

10

Έξγα πξνζηαζίαο αθηήο απφ δηάβξσζε εληφο ηεο
ζάιαζζαο θαη ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηή

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζθάιεο θαη
αγθπξνβφιηα εληφο ιηκέλσλ, ηα νπνία
εμεηάδνληαη σο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ
ιηκεληθνχ έξγνπ.
Γ: Γπλακηθφηεηα
Λ: Έθηαζε ιηκελνιεθάλεο

2

Λ <50.000 m
ή
Μ < 1.000 m

Με έξγα βαξχηεηαο
ή
επί παζζάισλ θαη
κε L≥20 m

Μεκνλσκέλεο πξνβιήηεο

(γ) L: Οιηθφ κήθνο πινίνπ ζρεδηαζκνχ

Γ < 200 ζθάθε

2

M: πλνιηθφ κήθνο κψισλ θαη
θξεπηδσκάησλ

Δπί παζζάισλ θαη
κε L≥20 m ή μχιηλεο ή
Δθηφο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
πισηέο
(εμαηξνχληαη νη
επνρηαθνχ ραξαθηήξα)

Σν ζχλνιν
Δληφο πεξηνρψλ
δηθηχνπ Natura 2000
Μ ≥ 500 m
ή εληφο πεξηνρψλ
δηθηχνπ Natura 2000
ει. 20 απφ 78

M < 500 m

Παξαηεξήζεηο

Δθηφο πεξηνρψλ
δηθηχνπ Natura 2000

Απνθιεηφκελεο θάζε ζπκκεηνρήο ζηε
δηαδηθαζία λαππήγεζεο ε επηζθεπήο
ζθαθψλ
Έξγα πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ
δξαζηεξηφηεηα ηνπ λαππεγείνπ
M: πλνιηθφ κήθνο παξέκβαζεο
(πθηζηάκελα έξγα πξνζηίζεληαη ζην λέν
έξγν γηα ηελ θαηάηαμή ηνπ).

ε

Οκάδα 3 : Ληκεληθά έξγα
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

M ≥ 500 m
ή εληφο πεξηνρψλ
δηθηχνπ Natura 2000

M < 500 m

M ≥ 1.500 m

200 ≤ M < 1.500 m

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

11

Έξγα πξνζηαζίαο αθηήο απφ δηάβξσζε επί ηεο
αθηνγξακκήο (παξάιιεια ή θάζεηα)

12

Έξγα αλάπιαζεο θαη δηακφξθσζεο αθηήο

13

Πισηά θξάγκαηα πξνζηαζίαο αθηψλ απφ ξχπαλζε

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα πισηά θξάγκαηα
αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ
ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ δηαξξνή
ζθαθψλ

14

Σερλεηνί χθαινη ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο

Σν ζχλνιν

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζαιάζζηαο
βηνπνηθηιφηεηαο

2

Δ ≥ 20.000 m

β) Αλάθηεζε εδαθψλ απφ ιίκλεο

Δ ≥ 5.000 m ή
Δ < 5.000 m θαη εθηφο
εληφο πεξηνρήο Natura πεξηνρψλ Natura
2000
2000

2

2

Ζ παξαπάλσ θαηάηαμε ηζρχεη θαη γηα έξγα εληφο φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο (ιηκλψλ – ιηκλνζαιαζζψλ)
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M < 200 m

2

α) Αλάθηεζε εδαθψλ απφ ηε ζάιαζζα
15

Δ < 20.000 m

M: πλνιηθφ κήθνο παξέκβαζεο ζηελ
αθηή (πθηζηάκελα έξγα πξνζηίζεληαη
ζην λέν έξγν γηα ηελ θαηάηαμή ηνπ).

Δ: Αλαθηνχκελε έθηαζε

Παξάξηεκα IV
ε

Οκάδα 4 – πζηήκαηα πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ
α/α

1

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο επηθηλδχλσλ
(α)
απνβιήησλ (αλάθηεζεο - εξγαζίεο R θαη
(β)
δηάζεζεο - εξγαζίεο D , κεκνλσκέλεο ή
ζπλδπαζκέλεο) πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ
(γ)
ζηνπο α/α 2, 3, 4 θαη ζηελ Οκάδα 9.

Τπνθαηεγνξία A1

Σν ζχλνιν εθηφο ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηηο
ππνθαηεγνξίεο Α2 θαη Β

2

Τγεηνλνκηθή ηαθή επηθηλδχλσλ απνβιήησλ
(εξγαζία D1, D5)

Σν ζχλνιν

3

Μεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
θαη κεηαθφξησζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ
(εξγαζία R13 ή D15)

Γ ≥ 250

4

Μεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο
δηαινγήο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ κε ζθνπφ
ηελ αλαθχθισζε (εξγαζία R12)

5

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο (αλάθηεζεο θαη
δηάζεζεο) κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ
(εξγαζίεο R1, D8, D9, D10) πιελ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ Οκάδα 9.

Τπνθαηεγνξία A2

1. Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο
(απνζηείξσζεο –
απνιχκαλζεο)
κνιπζκαηηθψλ
απνβιήησλ
πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ
2. Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο
επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ (εξγαζίεο
D8, D9, D13, D14, R2,
R3, R4, R5, R6, R8,
R9, R11, R12) κε
δπλακηθφηεηα
κηθξφηεξε απφ 250
ηφλνπο αλά έηνο

Γ < 250

Καηεγνξία Β

Παξαηεξήζεηο

Μνλάδεο απνζηείξσζεο (α) Δπηθίλδπλα απφβιεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ
– απνιχκαλζεο
(β) Δξγαζίεο δηάζεζεο θαη αλάθηεζεο θαηά ηελ
κνιπζκαηηθψλ
έλλνηα ησλ Παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ ηεο
απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ
Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ.
κνλάδσλ ζην ρψξν
(γ) Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
παξαγσγήο ηνπο.
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ εληφο
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαηεγνξίαο Α1, Α2 θαη Β,
δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη μερσξηζηά (ηζρχεη
ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο
κνλάδαο ή εγθαηάζηαζεο) κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαηήξεζεο (δ).
(δ) Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη ινηπέο
εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο Α2 θαη Β πνπ
δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (εξγαζίεο D1, D5,
D10, R1) θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία
Α1

Γ: Γπλακηθφηεηα ζε ηφλνπο αλά έηνο

Σν ζχλνιν

Οη εξγαζίεο αλάθηεζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα
ζπλνδεχνληαη απφ δηάζεζε (D1). Οη
εγθαηαζηάζεηο απηέο φηαλ πεξηιακβάλνπλ θαη
εξγαζίεο D1, απνηεινχλ ΟΔΓΑ.
Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ εληφο
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη
μερσξηζηά (ηζρχεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο
βηνκεραληθήο κνλάδαο ή εγθαηάζηαζεο).

Σν ζχλνιν
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ε

Οκάδα 4 – πζηήκαηα πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ
α/α

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τπνθαηεγνξία A1

Τπνθαηεγνξία A2

Καηεγνξία Β

Παξαηεξήζεηο

6

Οινθιεξσκέλεο Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΟΔΓΑ)

7

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο (αλάθηεζεο
ή/θαη δηάζεζεο) κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ
εθηφο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (εξγαζίεο
R θαη D, εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγαζηψλ R1, D8,
D9, D10) πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
Οκάδα 9.

8

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο (αλάθηεζεο θαη
δηάζεζεο) αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
(εξγαζίεο R1, D10).

Σν ζχλνιν

9

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο (αλάθηεζεο θαη
δηάζεζεο) αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ
(εξγαζίεο R3, R10, R12, D8, D9).

α) εθηφο Natura
Π ≥ 300.000
β) εληφο Natura
Π ≥ 100.000

α) εθηφο Natura
Π < 300.000
β) εληφο Natura
Π < 100.000

Π: Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ (ΜΗΠ)
Οη εξγαζίεο αλάθηεζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα
ζπλνδεχνληαη απφ δηάζεζε (D1). Οη
εγθαηαζηάζεηο απηέο φηαλ πεξηιακβάλνπλ θαη
εξγαζίεο D1, απνηεινχλ ΟΔΓΑ.

10

Τγεηνλνκηθή ηαθή κε επηθηλδχλσλ αζηηθψλ
ζηεξεψλ ππνιεηκκάησλ ή απνβιήησλ (ΥΤΣΤ
ή ΥΤΣΑ) (εξγαζία D1)

α) εθηφο Natura
Π ≥ 300.000
β) εληφο Natura
Π ≥ 100.000

α) εθηφο Natura
Π < 300.000
β) εληφο Natura
Π < 100.000

Π: Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ (ΜΗΠ)

11

Δγθαηαζηάζεηο κεηαθφξησζεο ζηεξεψλ κε
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (ΜΑ) ) (εξγαζία
R12 ή D13)

12

Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ζχκκεηθησλ
αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (εξγαζίεο D14
θαη D15) κε ζθνπφ ηελ δηάζεζε (D1-D13)

13

Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο αλαθπθιψζηκσλ
αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο ραξηί,
γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην θιπ (εξγαζίεο R12
θαη R13) κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε πιηθψλ (R1R11).

Καηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην επηκέξνπο έξγν πςειφηεξεο ππνθαηεγνξίαο
Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ εληφο
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη
μερσξηζηά (ηζρχεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο
βηνκεραληθήο κνλάδαο ή εγθαηάζηαζεο).

Σν ζχλνιν

Οη εξγαζίεο αλάθηεζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα
ζπλνδεχνληαη απφ δηάζεζε (D1). Οη
εγθαηαζηάζεηο απηέο φηαλ πεξηιακβάλνπλ θαη
εξγαζίεο D1, απνηεινχλ ΟΔΓΑ.

Q ≥ 20 tn/εκ

α) Q <20 tn/εκ
β) Οη ρψξνη ππνδνρήο
θηλεηψλ κνλάδσλ
κεηαθφξησζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ

π.ρ. δεκαηνπνηεκέλα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα

Σν ζχλνιν

α) Q ≥ 1000 tn
εθηφο νξίσλ
νηθηζκψλ θαη
πφιεσλ
β) Q ≥ 200 tn
εληφο νξίσλ
νηθηζκψλ θαη
πφιεσλ
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Q: εκεξήζηα πνζφηεηα εηζεξρνκέλσλ
απνβιήησλ

α) Q < 1000 tn
εθηφο νξίσλ
νηθηζκψλ θαη
πφιεσλ
β) Q < 200 tn
εληφο νξίσλ
νηθηζκψλ θαη
πφιεσλ

Q: Ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο

ε

Οκάδα 4 – πζηήκαηα πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ
α/α

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τπνθαηεγνξία A1

Τπνθαηεγνξία A2

Καηεγνξία Β

Υψξνη ππνδνρήο θηλεηψλ
κνλάδσλ

Παξαηεξήζεηο

14

Μεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο αλάθηεζεο
πιηθψλ κέζσ κεραληθήο δηαινγήο απφ κε
επηθίλδπλα απφβιεηα (εξγαζίεο R12)

Σν ζχλνιν

15

Μεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο
εδαθνβειηησηηθψλ απφ κε επηθίλδπλα
απφβιεηα ή βηνκάδα (εξγαζία R3)

Σν ζχλνιν

16

Μεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο
εδαθνβειηησηηθψλ – θνκπφζη απφ
πξνδηαιεγκέλν ή δηαρσξηζκέλν νξγαληθφ
θιάζκα αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε
βηνκεραληθά θηίξηα ή άιιεο θαηάιιειεο
θαηαζθεπέο, π.ρ. ηχπνπ ζεξκνθεπίνπ, κε
ζηεγαζκέλεο θ.ιπ. (εξγαζία R3)

Q > 20 tn/εκ

17

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ
πξνο παξαγσγή βηναεξίνπ (εξγαζία R3)

18

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ (εξγαζία
R5)

Σν ζχλνιν

19

Οξγαλσκέλνη ρψξνη δηάζεζεο αδξαλψλ
πιηθψλ θαη θαηαινίπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία
ΑΔΚΚ (εξγαζία D1) ή/θαη ΟΔΓΑ ΑΔΚΚ
(εξγαζίεο R5 θαη D1)

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη νη απνζεζηνζάιακνη έξγσλ
ππνδνκήο

20

Δγθαηαζηάζεηο θαχζεο λεθξψλ δψσλ
εθηξνθήο (εξγαζία D10)

Σν ζχλνιν

Δγθαηαζηάζεηο θαχζεο εληφο
πηελνθηελνηξνθηθψλ θαη πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ
κνλάδσλ αθνινπζνχλ ηελ θαηάηαμε ησλ
κνλάδσλ απηψλ.

21

Δγθαηαζηάζεηο δηάιπζεο ή/θαη
απνξξχπαλζεο νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ
δσήο (ΟΣΚΕ)

Σν ζχλνιν

Q ≥ 1.000 tn/έηνο

Q < 1.000 tn/έηνο
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Q <20 tn/εκ

Q: εκεξήζηα πνζφηεηα εηζεξρνκέλσλ
απνβιήησλ

Q: Δηήζηα παξνρή απνβιήησλ πξνο
επεμεξγαζία

ε

Οκάδα 4 – πζηήκαηα πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ
α/α

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

22

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ
ιπκάησλ (πφιεσλ θαη νηθηζκψλ) κε δηάζεζε
ζε επηθαλεηαθφ πδάηηλν απνδέθηε ή ηε
ζάιαζζα

23

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ
ιπκάησλ (πφιεσλ θαη νηθηζκψλ) κε δηάζεζε
ιπκάησλ ζην έδαθνο (π.ρ. γηα εκπινπηηζκφ
ππφγεηνπ πδξνθνξέα ή γηα άξδεπζε) ή γηα
αζηηθή – βηνκεραληθή ρξήζε
α) άκεζνο εκπινπηηζκφο ππφγεηνπ
πδξνθνξέα
i) γηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ
ζην αξζ.7 ηνπ Π.Γ. 51/2007
ii) γηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζην αξζ.7 ηνπ Π.Γ. 51/2007
β) έκκεζνο εκπινπηηζκφο ππφγεηνπ
πδξνθνξέα
i) γηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ
ζην αξζ.7 ηνπ Π.Γ. 51/2007
ii) γηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζην αξζ.7 ηνπ Π.Γ. 51/2007
γ) ζην έδαθνο (άξδεπζε) ή γηα αζηηθή –
βηνκεραληθή ρξήζε

24 Πισηέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ
απνβιήησλ (εξγαζίεο R θαη D)

Τπνθαηεγνξία A1

Π ≥ 100.000

Τπνθαηεγνξία A2

Καηεγνξία Β

Π: Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ (ΜΗΠ)
α) πκπαξαζχξνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΔΔΛ):
- νη θεληξηθνί απνρεηεπηηθνί αγσγνί εθηφο
ζρεδίνπ πφιεσλ θαη νξίσλ νηθηζκψλ
- νη αγσγνί δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ
β) Οη ΔΔΛ ηδησηηθψλ πνιενδνκήζεσλ,
νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηνπξηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. ζπκπαξαζχξνληαη
απφ ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο
γ) Γηα ην εζσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο δελ
απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε

Π < 100.000

Σν ζχλνιν
Σν ζχλνιν

Π ≥ 100.000

Π < 100.000

Π ≥ 100.000

300 ≤ Π < 100.000

Π < 300

Π ≥ 100.000

300 ≤ Π < 100.000

Π < 300

Σν ζχλνιν
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Παξαηεξήζεηο

Π: Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ (ΜΗΠ)
α) Σα ππφςε θξηηήξηα αθνξνχλ ζε πφιεηο θαη
νηθηζκνχο θαη φρη ζε κεκνλσκέλα θηίξηα.
β) πκπαξαζχξνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΔΔΛ):
- νη θεληξηθνί απνρεηεπηηθνί αγσγνί εθηφο
ζρεδίνπ πφιεσλ θαη νξίσλ νηθηζκψλ
- νη αγσγνί δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ
γ) Οη ΔΔΛ ηδησηηθψλ πνιενδνκήζεσλ,
νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηνπξηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. ζπκπαξαζχξνληαη
απφ ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο
δ) Άκεζνο εκπινπηηζκφο ζεσξείηαη απηφο
κέζσ γεσηξήζεσλ ππφ πίεζε ή κε
βαξχηεηα ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο
γεσηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 145116/2011 (Β΄ 354).
ε) Έκκεζνο εκπινπηηζκφο ζεσξείηαη απηφο κε
δηήζεζε δηακέζνπ ζηξψκαηνο εδάθνπο,
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 145116/2011
(Β΄ 354)
ζη) Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ ζε
ππνθαηεγνξία ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν
ελαιιαθηηθφο απνδέθηεο
δ) Γηα ην εζσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο δελ
απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε

ε

Οκάδα 4 – πζηήκαηα πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ
α/α

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηόηεηαο

Τπνθαηεγνξία A1

Τπνθαηεγνξία A2

25 Απνζήθεπζε κε επηθηλδχλσλ πγξψλ
απνβιήησλ ζε ζηεγαλέο δεμακελέο (εξγαζίεο
D15 ή/θαη R13)

Καηεγνξία Β

Σν ζχλνιν

26 Μεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
ή/θαη δηάζεζεο ηιχνο απφ εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ή πγξψλ κε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ

Σν ζχλνιν

27 Μεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
πγξψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπλφινπ
βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ

Σν ζχλνιν
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Παξαηεξήζεηο
Δμαηξνχληαη κεκνλσκέλα θηίξηα, θαηνηθίεο ή
πνιπθαηνηθίεο

Παξάξηεκα V
ε

Οκάδα 5 : Δμνξπθηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Δμφξπμε ζηεξεψλ ελεξγεηαθψλ νξπθηψλ
θαη εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο γηα αλεχξεζε
ελεξγεηαθψλ νξπθηψλ

Σν ζχλνιν

2

Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη εξεπλεηηθέο
γεσηξήζεηο γηα αλεχξεζε κεηαιιεπκάησλ

Σν ζχλνιν

3

Δμφξπμε βηνκεραληθψλ νξπθηψλ, καξκάξσλ θαη
ζρηζηνιηζηθψλ πιαθψλ

1

Δπηθαλεηαθή:
- εθηφο πεξηνρψλ Natura
E ≥ 250 ζηξέκκαηα,
- εληφο πεξηνρψλ Natura
E ≥ 50 ζηξέκκαηα

Τπνθαηεγνξία Α2

Δπηθαλεηαθή:
- εθηφο πεξηνρψλ Natura
Δ < 250 ζηξέκκαηα
- εληφο πεξηνρψλ Natura
Δ < 50 ζηξέκκαηα

*

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

E:

έθηαζε εμφξπμεο

Τπφγεηα: ην ζχλνιν

*

4

Δμφξπμε αδξαλψλ πιηθψλ

5

Ακκνιεςίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία
ησλ ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ

Δληφο ιαηνκηθψλ
πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο
δελ έρεη δηεμαρζεί ΠΔ
θαη εθηφο ιαηνκηθψλ
πεξηνρψλ:
- εθηφο πεξηνρψλ Natura
E ≥ 250 ζηξέκκαηα
- εληφο πεξηνρψλ Natura
E ≥ 50 ζηξέκκαηα

Δληφο ιαηνκηθψλ
πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο
έρεη δηεμαρζεί ΠΔ ή
εληφο ιαηνκηθψλ
πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο
δελ έρεη δηεμαρζεί ΠΔ
θαη εθηφο ιαηνκηθψλ
πεξηνρψλ:
- εθηφο πεξηνρψλ Natura
E < 250 ζηξέκκαηα
- εληφο πεξηνρψλ Natura
E < 50 ζηξέκκαηα

ΠΔ: ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή
Δθηίκεζε. Ννείηαη είηε ε έγθξηζε
ζηξαηεγηθήο κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ είηε
ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθνχ
πξνειέγρνπ.

Σν ζχλνιν

ηηο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο επηθαλείαο θαη επεμεξγαζίαο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. ε πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο επηθα λείαο
θαη επεμεξγαζίαο δελ ζπλνδεχνπλ ζπγθεθξηκέλε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα αδεηνδνηνχληαη αλεμάξηεηα

ει. 27 απφ 78

ε

Οκάδα 5 : Δμνξπθηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

6

Άληιεζε πδξνγνλαλζξάθσλ θαη εξεπλεηηθέο
γεσηξήζεηο γηα αλεχξεζε πδξνγνλαλζξάθσλ

Σν ζχλνιν

7

Γεσζεξκηθέο γεσηξήζεηο θαη εξεπλεηηθέο
εξγαζίεο γηα αλεχξεζε γεσζεξκηθψλ πεδίσλ

Τςειήο ζεξκνθξαζίαο

8

Δξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο γηα αλεχξεζε νξπθηψλ
πφξσλ (πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνπο α/α 1,
2, 6 θαη 7)

9

Άιιεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (εθηφο ησλ
γεσηξήζεσλ) πνπ ζπληζηνχλ επέκβαζε ζην
έδαθνο ή ζηνλ ππζκέλα ζαιαζζψλ ή ιηκλψλ

10

Δγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο εμνξπθηηθψλ
απνβιήησλ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Υακειήο ζεξκνθξαζίαο
Σν ζχλνιν

Σν ζχλνιν

Σν ζχλνιν εθφζνλ ν
θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο είλαη
«απιφο» θνξέαο
(α)
δηαρείξηζεο

Δγθαηαζηάζεηο πνπ δελ
ηαμηλνκνχληαη ζηελ
(β)
θαηεγνξία Α θαη εθφζνλ
ν θνξέαο δηαρείξηζήο ηνπο
(α)
είλαη «κηθηφο» θνξέαο

Σν ζχλνιν εθφζνλ ν
θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο είλαη
«κηθηφο» θνξέαο
(α)
δηαρείξηζεο θαη ε
εγθαηάζηαζε ηαμηλνκείηαη
(β)
ζηελ θαηεγνξία Α

(α)

Καηά ηνλ νξηζκφ ηεο
ΚΤΑ 39624/2209/Δ103/2009
(Β΄ 2076)

(β)

Καηά ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο
ΚΤΑ 39624/2209/Δ103/2009
(Β΄ 2076)
ε πεξίπησζε κηθηνχ θνξέα πνπ ε
εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε
εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο
απνβιήησλ αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο ππνθαηεγνξίεο, ην
πςειφηεξεο ππνθαηεγνξίαο έξγν
ζπκπαξαζχξεη θαη ην άιιν

ει. 28 απφ 78

Παξάξηεκα VI
ε

Οκάδα 6 : Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνύ ηνκέα, αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο
α/α

1

2

Δίδνο έξγνπ

χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα
Κχξηα μελνδνρεηαθά
θαηαιχκαηα ζε πεξηνρέο εθηφο
ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο
νξίσλ νηθηζκψλ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Σν ζχλνιν
Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000: Κ > 800
Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000: Κ > 300

Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
100 < Κ ≤ 800

Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
Κ ≤ 100

Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
50 < Κ ≤ 300

Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
Κ ≤ 50

3

Κχξηα μελνδνρεηαθά
θαηαιχκαηα ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίσλ πφιεσλ
θαη εληφο νξίσλ νηθηζκψλ

K > 100

4

Κχξηα μελνδνρεηαθά
θαηαιχκαηα ζε νηθηζκνχο πνπ
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο
παξαδνζηαθνί

K > 30

5

6

Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο,
ρψξνη ζηάζκεπζεο ηξνρφζπηησλ θαη ινηπέο
θαηαζθελψζεηο

Με θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα

Παξαηεξήζεηο

Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000: Α > 800
Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000: Α > 300

Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
150 < Α ≤ 800

Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
Α ≤ 150

Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
100 < Α ≤ 300

Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000:
Α ≤ 100

Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000: Κ ≥ 100

Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000: 20< Κ <100

Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000: Κ ≥ 50

Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000: 10< Κ < 50
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Κ: Αξηζκφο θιηλψλ

Κ: Αξηζκφο θιηλψλ

A: Γπλακηθφηεηα ζε άηνκα

Κ: Αξηζκφο θιηλψλ

ε

Οκάδα 6 : Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνύ ηνκέα, αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

7

Υηνλνδξνκηθά θέληξα θαη νη ζπλνδεπηηθέο απηψλ
εγθαηαζηάζεηο

Σν ζχλνιν

8

Γήπεδα golf θαη νη ζπλνδεπηηθέο απηψλ
εγθαηαζηάζεηο

Σν ζχλνιν

9

πλεδξηαθά θέληξα

10

Τδξνζεξαπεπηήξηα, ζαιαζζνζεξαπεπηήξηα θαη
νη ζπλνδεπηηθέο απηψλ εγθαηαζηάζεηο

11

Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο
ππνδνκήο (πξνπνλεηηθά θέληξα, θέληξα
ηππηθνχ ηνπξηζκνχ θ.ιπ.)

12

Ξελψλεο (λεφηεηαο, εηδηθψλ νκάδσλ αηφκσλ,
γεξνθνκεία, θιπ)

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Γ > 1.200

500 < Γ ≤ 1.200

200 ≤ Γ ≤ 500

Όηαλ βξίζθνληαη εληφο
πεξηνρήο Natura 2000

Όηαλ βξίζθνληαη εθηφο
πεξηνρήο Natura 2000
Σν ζχλνιν

Όηαλ βξίζθνληαη
εθηφο ζρεδίσλ πφιεσλ
θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ

ει. 30 απφ 78

Όηαλ βξίζθνληαη
εληφο ζρεδίσλ πφιεσλ
ή εληφο νξίσλ νηθηζκψλ θαη
εμππεξεηνχλ πάλσ απφ
50 άηνκα

Παξαηεξήζεηο

Γ: Γπλακηθφηεηα ζε ζπλέδξνπο

ε

Οκάδα 6 : Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνύ ηνκέα, αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο
Κ: αξηζκφο θιηλψλ

13

Δγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο:
λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζεξαπεπηήξηα θ.ά.

14

Δγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο

15

Γήπεδα θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε
θεξθίδεο (αλνηθηά ή θιεηζηά)

16

Γήπεδα θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ρσξίο
θεξθίδεο

Θ ≥ 20.000

50 < Κ ≤ 300

Δ ≥ 50 ζηξέκκαηα

20 ≤ Δ < 50 ζηξέκκαηα

3.000 ≤ Θ < 20.000

500 ≤ Θ < 3.000

α) Δ ≥ 50 ζηξέκκαηα ή
β) εληφο πεξηνρήο Natura
2000 θαη Δ ≥ 10 ζηξ.
α) εληφο πεξηνρήο Natura
2000 θαη Δ ≥ 50 ζηξ.
ή
β) εθηφο πεξηνρήο Natura
2000 θαη Δ ≥ 100 ζηξ.

Θεκαηηθά πάξθα

18

Αίζνπζεο ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθσλ,
ζπλαπιηψλ ή ζπλδπαζκφο απηψλ

19

Κέληξα πνιηηηζκνχ
(πνιηηηζηηθά θέληξα, κνπζεία θ.ά.)

20

Δθζεζηαθά θέληξα (ζηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη
εθζεζηαθνί ρψξνη)

Δ ≥ 50.000 m

2

10.000≤Δ<50.000 m

21

Κηίξηα γξαθείσλ

Δ ≥ 30.000 m

2

10.000≤Δ<30.000 m

22

Δκπνξηθά θέληξα, ζπγθξνηήκαηα
θαηαζηεκάησλ, ππεξαγνξέο (super markets),
πνιπθαηαζηήκαηα
(ζηεγαζκέλνη ρψξνη ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο
νξφθνπο)

Δ ≥ 30.000 m

2

5.000≤Δ<30.000 m

23

Υψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ

Θ ≥ 3.000

Δ: ζπλνιηθή έθηαζε
Θ: ζπλνιηθφο αξηζκφο ζεαηψλ

α) 4 < Δ < 50 ζηξέκκαηα ή
β) εληφο πεξηνρήο Natura
2000 θαη Δ < 10 ζηξ.

α) εληφο πεξηνρήο Natura
α) εληφο πεξηνρήο Natura
2000 θαη 10 ≤ Δ < 50 ζηξ.
2000 θαη Δ < 10 ζηξ.
ή
ή
β) εθηφο πεξηνρήο Natura
β) εθηφο πεξηνρήο Natura
2000 θαη 20 ≤Δ < 100 ζηξ.
2000 θαη Δ < 20 ζηξ.

17

Θ ≥ 3.000

Ζ επεμεξγαζία ησλ λνζνθνκεηαθψλ
κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ εμεηάδεηαη ζηα
ζπζηήκαηα ππνδνκψλ (4ε νκάδα)

Κ > 300

Δ: ζπλνιηθή έθηαζε εγθαηάζηαζεο

Δ: ζπλνιηθή έθηαζε πάξθνπ

3.000 ≤ Θ < 1.500

500 ≤ Θ < 1.500

10.000 ≤ Δ

2.000 ≤ Δ < 10.000 m

2

Δ: ζπλνιηθή δφκεζε

2

3.000 ≤ Δ < 10.000 m

2

Δ: ζπλνιηθή έθηαζε

2

5.000 ≤ Δ < 10.000 m

2

Δ: ζπλνιηθή δφκεζε

500 ≤ Θ < 3.000

ει. 31 απφ 78

2

2.000 ≤ Δ < 5.000 m

200 ≤ Θ < 500

Θ: ζπλνιηθφο αξηζκφο ζεαηψλ

2

Δ: ζπλνιηθή δφκεζε

Θ: ζπλνιηθφο αξηζκφο ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο

ε

Οκάδα 6 : Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνύ ηνκέα, αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο
α/α

24

Δίδνο έξγνπ

Δγθαηαζηάζεηο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ:
θξεαηαγνξέο, ηρζπαγνξέο, ιαραλαγνξέο
(ζηεγαζκέλνη θαη εκηζηεγαζκέλνη ρψξνη)

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Δ ≥ 10.000 m

ει. 32 απφ 78

2

Καηεγνξία B

2.000 ≤ Δ < 10.000 m

Παξαηεξήζεηο
2

Δ: ζπλνιηθή έθηαζε

Παξάξηεκα VII
ε

Οκάδα 7 : Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο
α/α

1

2

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνηφπνπισλ
πάρπλζεο

Θ ≥ 75.000

15.000 < Θ < 75.000

300 < Θ ≤ 15.000

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο σνηφθσλ νξλίζσλ

Θ ≥ 45.000

Παξαηεξήζεηο
Θ: ζέζεηο πάρπλζεο
1 ηζνδχλακν δψν = 250 θνηφπνπια
πάρπλζεο

9.000 < Θ < 45.000

200 < Θ ≤ 9.000

Θ: ζέζεηο σνηφθσλ νξλίζσλ
1 ηζνδχλακν δψν = 150 σνηφθεο φξληζεο

3

4

5

6

7

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο xνίξσλ πάρπλζεο
(άλσ ησλ 30 kg)

Θ ≥ 3.000

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνηξνκεηέξσλ
(κε ηα παξάγσγά ηνπο κέρξη βάξνπο 30 kg)

Θ ≥ 1.200

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνηξνκεηέξσλ
(κε ηα παξάγσγά ηνπο κέρξη ηειηθήο
πάρπλζεο)
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο άιισλ πηελψλ
(ρήλεο, ηλδηάλνη, νξηχθηα, πέξδηθεο,
ζηξνπζνθάκεινη, θαζηαλνί θ.ιπ.)

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνπλειηψλ

500 < Θ < 3.000

25 < Θ ≤ 500

Θ: ζέζεηο xνίξσλ πάρπλζεο
1 ηζνδχλακν δψν = 8 ρνίξνη πάρπλζεο

300 < Θ < 1.200

15 < Θ ≤ 300

Θ: ζέζεηο ρνηξνκεηέξσλ
1 ηζνδχλακν δψν = 3 ρνηξνκεηέξεο κε ηα
παξάγσγά ηνπο

Θ ≥ 400

100 < Θ < 400

8 < Θ ≤ 100

Θ: ζέζεηο ρνηξνκεηέξσλ
1 ηζνδχλακν δψν = 1 ρνηξνκεηέξα κε ηα
παξάγσγά ηεο

I ≥ 30

1 < I < 30

I: ηζνδχλακα δψα
1 ηζνδχλακν δψν = 100 πάπηεο, ή 100
ηλδηάλνη, ή 3.000 νξηχθηα, ή 1.000 πέξδηθεο, ή
40 ζηξνπζνθάκεινη αλεμαξηήησο ειηθίαο, ή
250 θαζηαλνί

K ≥ 1.000

50 < Κ ≤ 1.000

K: αξηζκφο θνληθινκεηέξσλ κε ηα παξάγσγά
ηνπο
1 ηζνδχλακν δψν = 50 θνληθινκεηέξεο κε ηα
παξάγσγά ηνπο

8

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
αηγνπξνβάησλ

Δληφο πεξηνρψλ Natura:
Α ≥ 1.500

Δληφο πεξηνρψλ Natura:
200 ≤ Α < 1.500

Δθηφο πεξηνρψλ Natura:
Α ≥ 2.500

Δθηφο πεξηνρψλ Natura:
400 ≤ Α < 2.500
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Α: αηγνπξφβαηα
1 ηζνδχλακν δψν = 50 αηγνπξφβαηα

ε

Οκάδα 7 : Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο
α/α

9

10

11

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο βννεηδψλ
(κνζράξηα πάρπλζεο, αγειάδεο θ.ιπ.)

Δθηξνθή άιισλ δψσλ
(ηππνεηδή, κηλθ, αιεπνχδεο, ζθχινη θ.ιπ.)

Μηθηέο κνλάδεο

13

Πξσηνεκθαληδφκελεο εθηξνθέο θαη κνλάδεο
εθηξνθήο κε ελδεκηθψλ εηδψλ.

14

Δθθνιαπηήξηα

Καηεγνξία B

Δληφο πεξηνρψλ Natura:
Η ≥ 100

Δληφο πεξηνρψλ Natura:
10 ≤ Η < 100

Δθηφο πεξηνρψλ Natura:
Η ≥ 150

Δθηφο πεξηνρψλ Natura:
20 ≤ Η < 150

Η ≥ 100

5 ≤ Η < 100

Παξαηεξήζεηο
I: ηζνδχλακα δψα
1 ηζνδχλακν δψν = 2 κνζράξηα πάρπλζεο ή
1 αγειάδα

I: ηζνδχλακα δψα
1 ηζνδχλακν δψν = 1 ίππνο, ή 50 κηλθ, ή 15
αιεπνχδεο ή 15 ζθχινη

Δθηξνθή ζαιηγθαξηψλ

12

Τπνθαηεγνξία Α2

I ≥ 400

Δληφο πεξηνρψλ Natura:
Η≥4

Λνηπέο κνλάδεο

100 < I < 400

8 < I ≤ 100

I: ηζνδχλακα δψα
1 ηζνδχλακν δψν = 500 kg παξαγφκελσλ
ζαιηγθαξηψλ αλά έηνο
I: ηζνδχλακα δψα, σο άζξνηζκα ησλ
επηκέξνπο ηζνδπλάκσλ ησλ
εθηξεθφκελσλ εηδψλ

Tν ζχλνιν
Σν ζχλνιν

Δγθαηαζηάζεηο θαχζεο λεθξψλ δψσλ εθηξνθήο (θιίβαλνη απνηέθξσζεο) πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο πηελνθηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, αδεην δνηνχληαη πεξηβαιινληηθά καδί κε ηηο
πηελνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο.

ει. 34 απφ 78

Παξάξηεκα VIII
ε

Οκάδα 8 : Τδαηνθαιιηέξγεηεο
α/α

Δίδνο έξγνπ

1

Ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί πάζεο θχζεσο

2

Δθηξνθή ζαιάζζησλ ηρζχσλ

Τπνθαηεγνξία Α1

Δθηφο ΠΟΑΤ ή εληφο ΠΟΑΤ
γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη
εθπνλεζεί ΜΠΔ:
Σν ζχλνιν εληφο πεξηνρψλ
Natura 2000

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Πεξηπηψζεηο πνπ δελ
θαηαηάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία Β

Δληφο ΠΟΑΤ γηα ηηο νπνίεο έρεη
δηεμαρζεί ΠΔ

- Δθηφο ΠΟΑΤ ή εληφο
ΠΟΑΤ γηα ηηο νπνίεο δελ
έρεη εθπνλεζεί ΜΠΔ:
Σν ζχλνιν εθηφο
πεξηνρψλ Natura 2000

Δληφο ΠΟΑΤ γηα ηηο νπνίεο έρεη
δηεμαρζεί ΠΔ θαη γηα εθηφο
πεξηνρψλ Natura 2000 Γ < 500

- Δληφο ΠΟΑΤ γηα ηηο
νπνίεο έρεη δηεμαρζεί ΠΔ:
α) Σν ζχλνιν εληφο
πεξηνρψλ Natura 2000
β) Γ ≥ 500 γηα εθηφο
πεξηνρψλ Natura 2000
3

Δθηξνθή ηφλνπ

4

Δθηξνθή ζηξεηδηψλ, αρηβάδσλ,
θαξαβίδσλ, γαξίδσλ, κπδηψλ θ.ιπ.

5

Δθηξνθή εηδψλ γιπθνχ λεξνχ
(πέζηξνθεο, ρέιηα, θ.ιπ.)

6

Δθηξνθή βαηξαρηψλ

7

Πξσηνεκθαληδφκελεο εθηξνθέο θαη
ηερλνινγίεο

8

Δθηξνθή κε ελδεκηθψλ εηδψλ

9

Δθηαηηθέο εθηξνθέο ζε αλνηθηέο πδάηηλεο
εθηάζεηο (ιηκλνζάιαζζεο, εθβνιέο
πνηακψλ θ.ιπ.)

Παξαηεξήζεηο
ΠΟΑΤ: Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο
Αλάπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
ΠΔ:

ηξαηεγηθή
Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε.
Ννείηαη είηε ε έγθξηζε
ζηξαηεγηθήο κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ είηε ε
δηαδηθαζία
πεξηβαιινληηθνχ
πξνειέγρνπ.

Γ:

Γπλακηθφηεηα, ζε ηφλνπο
αλά έηνο

Σν ζχλνιν
Πεξηπηψζεηο πνπ δελ
θαηαηάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία Β
Δληφο πεξηνρψλ
Natura 2000: ην ζχλνιν
Δθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000: Γ ≥ 200

Γ < 200 θαη εληφο ΠΟΑΤ γηα ηηο
νπνίεο έρεη δηεμαρζεί ΠΔ
Γ < 200 θαη εθηφο πεξηνρψλ
Natura 2000

Σν ζχλνιν
Σν ζχλνιν
Δληφο πεξηνρψλ Natura 2000 Δθηφο πεξηνρψλ Natura 2000
Σν ζχλνιν

Δγθαηαζηάζεηο θαχζεο λεθξψλ ςαξηψλ (θιίβαλνη απνηέθξσζεο) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαι ιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ, αδεηνδνηνχληαη πεξηβαιινληηθά καδί κε ηηο
πδαηνθαιιηεξγεηηθέο κνλάδεο
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Παξάξηεκα IX
Γηεπθξηληζηηθό ππόκλεκα ηνπ Πηλάθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΥ
1.

Ζ αλαθεξφκελε δξαζηεξηφηεηα ζηε ζηήιε «είδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο» λνείηαη φηη απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο.

2.

Όπνπ ηα φξηα ππαγσγήο ζε ππνθαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ εθθξάδνληαη ππφ κνξθή ηζρχνο (ζε kW ή ΜW), απηά αλαθέξνληαη κφλν ζηελ ε γθαηεζηεκέλε θηλεηήξηα
κεραλνινγηθή ηζρχ - ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ηζρχνο ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο - εθηφο θαη αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά αλά πεξίπησζε.

3.

Όπνπ ηα φξηα ππαγσγήο ζε θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ εθθξάδνληαη ππφ κνξθή εκεξήζηαο πνζφηεηαο (ζε t/εκέξα), απηά αθνξνχλ ηε κ έγηζηε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο
εγθαηάζηαζεο (δπλακηθφηεηα) θαη αλαθέξνληαη :



ε πνζφηεηα θχξησλ πξψησλ πιψλ, εθηφο θαη αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά αλά πεξίπησζε (ζηελ έλλνηα ησλ θχξησλ πξψησλ πιψλ δελ πε ξηιακβάλνληαη ηα κέζα
αξαίσζεο).



ε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο επί 24 ψξεο εκεξεζίσο. Αλ ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο είλαη κηθξφηεξνο, ε δπλακηθφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην δηάζηεκα απηφ
απμάλεηαη αλαινγηθά, ψζηε λα θαιχςεη έλα 24-σξν εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο θαη βάζεη ηεο λέαο απηήο δπλακηθφηεηαο γίλεηαη ε θαηάηαμε ζηηο ππνθαηεγνξίεο. ηνπ Πίλαθα 1.

4.

Ο αξηζκφο κνξίσλ, πνπ αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα είδε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πίλαθα 1, πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ ηεο απφθαζεο απηήο, αλάινγα κε ηηο
ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο , ηε ζέζε θαη ηηο ηπρφλ λνκηθέο δεζκεχζεηο ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

5.

Γξαζηεξηφηεηεο, πνπ ππάγνληαη ζην Παξάξηεκα ΥΗΗI ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαηαηάζζνληαη ζηελ Α θαηεγνξία (Α1 ή Α2 αλάινγα κε ην κέγεζνο) θαη δελ εθαξκφδεηαη ζ’
απηέο ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ ηεο απφθαζεο απηήο.. ηνλ Πίλαθα 1 ηεο Οκάδαο 9 θαη φζνλ αθνξά νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη
ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο, φζεο δξαζηεξηφηεηεο ππάγνληαη ζην πξναλαθεξφκελν Παξάξηεκα ΥΗΗΗ, δειψλνληαη κε ηελ έλδεημε «Τπαγφκελ εο ζην Παξάξηεκα.ΥΗΗΗ», ελψ φζεο
δελ ππάγνληαη δειψλνληαη σο «Με ππαγφκελεο ζην Παξάξηεκα.ΥΗΗΗ».

6.

Κηλεηέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ άιιν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα, ζεσξνχληαη ζπλνδέο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη αθνινπζνχλ ηελ θαηάηαμε ηνπ θπξίσο
έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Υεξζαίεο θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε θαη παξακέλνπλ ζηελ ίδηα ζέζε γηα ζπλερέο δηάζηεκα
κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο δελ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ελψ αλ παξακέλνπλ ζηελ ί δηα ζέζε γηα ζπλερέο δηάζηεκα κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ ελφο
έηνπο, λννχληαη σο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαηάζζνληαη αλάινγα.

7.

Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα λννχληαη νη ηερληθννηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θηλεηήξηαο ηζρχνο κηθξφη εξεο ή ίζεο ησλ 22 kW ή ζεξκηθήο
ηζρχνο κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 50 kW, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ Ν. 3982/11 (ΦΔΚ 143 Α) «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερλ ηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη
κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».

8.

Όπνπ ζηε ζηήιε «Παξαηεξήζεηο» ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ αλαθέξεηαη «εμαίξεζε» (φπσο π.ρ. γηα ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξη α), λνείηαη απαιιαγή ηεο αληίζηνηρεο
δξαζηεξηφηεηαο απφ ππνρξέσζε ππαγσγήο ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε.

9.

ε φζεο πεξηπηψζεηο δξαζηεξηνηήησλ Β θαηεγνξίαο πξνβιέπεηαη ειάρηζην φξην ππαγσγήο ζηελ θαηεγνξία απηή, νη εγθαηαζηάζεηο κε δπλακηθφηεηα ή κέγεζνο κηθ ξφηεξν απφ
ην φξην απηφ λνείηαη φηη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππαγσγήο ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε δειαδή ζε ΠΠΓ.

10. ε φζεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθά φξηα ππαγσγήο ζε θάπνηα ππνθαηεγνξία, επηιέγνληαη εθείλα πνπ νδεγνχλ ζε θαηάηαμε ζηε κεγα ιχηεξε ππνθαηεγνξία.

ει. 36 απφ 78

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Βιομησανία ηποθίμων και ποηών
θαγή δψσλ θαη πνπιεξηθψλ.
πκπεξηιακβάλεηαη ν πξψηνο ηεκαρηζκφο θαη ε
ζπληήξεζε ηνπ παξαγφκελνπ θξέαηνο

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4α) ή
> 20 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 20 t/εκέξα & > 90 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

2

Σππνπνίεζε θξέαηνο δψσλ θαη πνπιεξηθψλ θαη
παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο (π.ρ.
αιιαληνπνηία)

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
ή
> 40 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 40 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

3

Δπεμεξγαζία ή/θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ
αιηεπκάησλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
ή
> 40 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 40 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

4

Δπεμεξγαζία ππνπξντφλησλ ζθαγήο θαη
θαηεξγαζίαο θξέαηνο θαη αιηεπκάησλ.
πκπεξηιακβάλεηαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία, κε
ή ρσξίο απνηέθξσζε, ππνπξντφλησλ ζθαγήο
θαη θαηεξγαζίαο θξέαηνο δψσλ, πνπιεξηθψλ
θαη αιηεπκάησλ αλεμαξηήησο βαζκνχ
επηθηλδπλφηεηαο , θαζψο θαη ησλ νζηεαιεχξσλ,
θξεαηαιεχξσλ, πηελαιεχξσλ, αηκαηαιεχξσλ
θαη ηρζπαιεχξσλ

Τπαγφκελεο ζην παξάξηεκα
XIII ηεο παξνχζαο (πεξ. 6.5)
ή
> 5 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 5 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

5

Δπεμεξγαζία ή/θαη ζπληήξεζε παηαηψλ

Τπαγφκελεο ζην παξάξηεκα
XIII ηεο παξνχζαο (πεξ.
6.4β)
ή
> 150 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

1
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Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε δσλ βάξνο
ησλ πξνο ζθαγή δψσλ ή πνπιεξηθψλ.

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

6

Πξσηνγελήο παξαγσγή ρπκψλ απφ θξνχηα
θαη ιαραληθά

Τπαγφκελεο ζην παξάξηεκα
XIII ηεο παξνχζαο
(πεξ. 6.4β)
ή
> 300 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 300 t/εκέξα & > 90 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

7

Παξαζθεπή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ
θξνχηα θαη ιαραληθά.

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
ή
> 30 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 30 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

8

Καζαξηζκφο, επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε
ζηαθίδαο

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
ή
> 150 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 90 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ ζπζθεπαζία ζηαθίδαο σο κεκνλσκέλε
δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεηαη ζην είδνο
κε α/α 41 (ζπζθεπαζία θαη ηππνπνίεζε
εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ)

9

Δπεμεξγαζία ηνκάηαο

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
ή
> 300 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 300 t/εκέξα & > 90 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

10

Παξαζθεπή δηαηεξνπκέλσλ θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ κ.α.θ πκπεξηιακβάλνληαη νη
εξγαζίεο απεληφκσζεο

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 200 κφξηα

11

Διαηνηξηβεία

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 200 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 200 t/εκέξα & > 90 κφξηα
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Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

12

Παξαγσγή άιισλ κε επεμεξγαζκέλσλ ειαίσλ
θαη ιηπψλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε παξαγσγή
ππξελέιαηνπ)

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 300 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 300 t/εκέξα & > 150 κφξηα

13

Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 200 κφξηα

14

Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ
βξψζηκσλ ιηπψλ

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα
ή
≤ 150 t/εκέξα & > 200 κφξηα

15

Ξήξαλζε ειαηνχρσλ ζπφξσλ, ινηπψλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη θπηηθήο βηνκάδαο

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 500 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 500 t/εκέξα & > 150 κφξηα

16

Δπεμεξγαζία γάιαθηνο πξνο παξαγσγή
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πιελ ηπξηψλ

>100 t/εκέξα ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 50 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 50 t/εκέξα & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α

17

Σπξνθφκεζε γάιαθηνο.

>30 t/εκέξα
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
ή
> 20 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή θαηεγνξία Α
≤ 20 t/εκέξα & > 90 κφξηα

ει. 39 απφ 78

Παξαηεξήζεηο

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δηεξγαζία μήξαλζεο
ειαηνχρσλ ζπφξσλ (βι. α/α 15)

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

18

Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξνκχισλ

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 200 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή
≤ 200 t/εκέξα & > 200 κφξηα

19

Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ.

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 200 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή
≤ 200 t/εκέξα & > 200 κφξηα

20

Παξαγσγή γιπθφδεο, ζηξνπηνχ γιπθφδεο,
καιηφδεο, γινπηέλεο

Τπαγφκελεο ζην
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
παξάξηεκα XIII ηεο
δελ ππάγνληαη ζηελ
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
θαηεγνξία Α
ή
> 60 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 60 t/εκέξα & > 150 κφξηα

21

22

Παξαγσγή δσνηξνθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ
δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε
αγξνθηήκαηα
Παξαγσγή α) ηρζπνηξνθψλ θαη β) δσνηξνθψλ
θαη παξαζθεπαζκάησλ δσνηξνθψλ γηα
θαηνηθίδηα δψα

Παξαηεξήζεηο

Δμαηξείηαη ε παξαγσγή δάραξεο (βι. α/α
25)

Σν ζχλνιν
Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.5)
ή
> 50 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 50 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

23

Αξηνπνηίαθαη παξαγσγή λσπψλ εηδψλ
δαραξνπιαζηηθήο

Σν ζχλνιν

πκπεξηιακβάλεηαη ε παξαγσγή εηδψλ
catering.
Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

24

Παξαγσγή θξπγαληψλ θαη κπηζθφησλ
παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ
δαραξνπιαζηηθήο

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

25

Παξαγσγή δάραξεο

Σν ζχλνιν

ει. 40 απφ 78

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

26

Δίδνο έξγνπ

Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)
ή
> 60 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή
≤ 60 t/εκέξα & > 200 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

27

Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο
θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

28

Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ

29

Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

30

Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ
παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ
ηξνθψλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

31

Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

32

Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ
πνηψλ

33

Παξαγσγή αηζπιηθήο αιθνφιεο απφ πιηθά πνπ
πθίζηαληαη δχκσζε

34

Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)

Με ππαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

> 50 t/εκέξα
> 30 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 30 t/εκέξα & > 90 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

Παξαγσγή θξαζηνχ, κειίηε θαη θξαζηψλ απφ
άιια θξνχηα.

Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)

Με ππαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

35

Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ
πνπ πθίζηαληαη δχκσζε

Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)

Με ππαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.4β)

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

36

Επζνπνηία

> 100 t/εκέξα ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 50 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 50 t/εκέξα & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α

ει. 41 απφ 78

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

37

Παξαγσγή βχλεο

> 200 t/εκέξα ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 100 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 100 t/εκέξα & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

38

Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαη θξνπηνρπκψλ

Τπαγφκελεο ζην Παξάξηεκα Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
XIII ηεο παξνχζαο (πεξ.
δελ ππάγνληαη ζηελ
6.4β) ή > 300 t/εκέξα & > 90 θαηεγνξία Α
κφξηα ή
≤ 300 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Πεξηιακβάλεηαη κφλν ε παξαγσγή
πξντφλησλ κε απιή αλάκεημε ή θαη
ζπκπχθλσζε έηνηκσλ ζπζηαηηθψλ.

39

Παξαγσγή θαη εκθηάισζε λεξνχ

40

Παξαγσγή πάγνπ γηα βηνκεραληθή ρξήζε

41

πζθεπαζία θαη ηππνπνίεζε εηδψλ δηαηξνθήο
κ.α.θ.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα
παξαγσγήο παγνθχβσλ.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Παπαγωγή πποϊόνηων καπνού
42

Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ

Σν ζχλνιν
Παπαγωγή κλωζηοϋθανηοςπγικών ςλών και πποϊόνηων

43

Δθθνθθηζηήξηα βάκβαθνο ρσξίο
ζπνξειαηνπξγείν

44

Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε θπηηθψλ,
δσηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ ηλψλ. πζηξνθή θαη
πξνπαξαζθεπή κεηαμηνχ.

45

Καηαζθεπή ξαθνθισζηψλ

46

Ύθαλζε θπηηθψλ, δσηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ
λεκάησλ

47

Βαθή – Σππνβαθή – Φηλίξηζκα
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

Σν ζχλνιν

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.2)
ή
> 5 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 5 t/εκέξα & > 150 κφξηα

ει. 42 απφ 78

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

48

Καηαζθεπή έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ
εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

49

Σαπεηνπξγία

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

50

Καηαζθεπή ρνλδξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ,
ζπάγθσλ θαη δηρηπψλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

51

Καηαζθεπή πθαζκάησλ θαη πξντφλησλ απφ
πθάζκαηα, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

52

Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
κ.α.θ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

53

Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο
ή πιέμεο θξνζέ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

54

Καηαζθεπή πιεθηψλ πνπιφβεξ, δαθεηψλ θαη
παξφκνησλ εηδψλ απιήο πιέμεο ή πιέμεο
θξνζέ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

55

Καηαζθεπή εζσξνχρσλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

56

Καηαζθεπή εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ, ελδπκάησλ
εξγαζίαο άιισλ ελδπκάησλ θαη ζπλαθψλ
εμαξηεκάησλ έλδπζεο κ.α.θ.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Βιομησανία δέπμαηορ και δεπμάηινων ειδών
57

58

Καηεξγαζία θαη βαθή γνπλνδεξκάησλ θαη
άιισλ δεξκάησλ κε ην ηξίρσκά ηνπο

Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.3) ή
> 5 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 5 t/εκέξα & > 90 κφξηα

Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ
Καηαζθεπή ηερλεηήο γνχλαο θαη εηδψλ απφ
ηερλεηή γνχλα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Σν ζχλνιν

ει. 43 απφ 78

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Τπαγφκελεο ζην
παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.3)
ή
> 5 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 5 t/εκέξα & > 90 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Παξαηεξήζεηο

59

Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο

60

Απνζήθεο αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ
γνπλαξηθψλ.
Φπγεία ζπληήξεζεο δεξκάησλ θαη γνπλαξηθψλ

61

Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

62

Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ),
ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ
ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Καηαζθεπή ππνδεκάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

63

> 5 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή
≤ 5 t/εκέξα & > 200 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Βιομησανία ξύλος και πποϊόνηων ξύλος
64

Πξηφληζκα θαη πιάληζκα μχινπ

65

Δκπνηηζκφο ή ρεκηθή θαηεξγαζία μχινπ κε
ζπληεξεηηθά ή άιιεο νπζίεο

66

Καηαζθεπή θχιισλ θαπιακά θαη ηερλεηήο
μπιείαο

67

Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ
νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

68

Καηαζθεπή θάζε είδνπο μχιηλσλ δνρείσλ θαη
θηβσηίσλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

69

Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

70

Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ
θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

-

Σν ζχλνιν
> 5.000 kW
> 2.500 kW & > 150 κφξηα ή
≤ 2.500 kW & > 200 κφξηα

ει. 44 απφ 78

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Παπαγωγή σαπηοποληού, σάπηος και πποϊόνηων από σαπηί
71

Παξαγσγή πξσηνγελνχο ραξηνπνιηνχ απφ
μχιν ή παξφκνηα ηλψδε πιηθά

Σν ζχλνιν

72

Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ απφ αλαθχθισζε
πιηθψλ

> 100 t/εκέξα

100 t/εκέξα

73

Παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

> 100 t/εκέξα

100 t/εκέξα

74

Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη
ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί
θαη ραξηφλη

Σν ζχλνιν

75

Καηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εηδψλ
πγηεηλήο απφ ραξηί

Σν ζχλνιν

76

Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ

Σν ζχλνιν

77

Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ

Σν ζχλνιν

78

Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί & ραξηφλη
κ.α.θ.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Εκδοηικέρ και εκηςπωηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
79

Έθδνζε εθεκεξίδσλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη
ινηπέο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κ.α.θ.

80

Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ

Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.7)

Με ππαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.7)

81

Δθηχπσζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη ινηπέο
εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κ.α.θ.

Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.7)

Με ππαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.7)

82

Βηβιηνδεζία θαη θηλίξηζκα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

83

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηελ
εθηχπσζε θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνεθηχπσζεο

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

ει. 45 απφ 78

Δμαηξείηαη ε εθηχπσζε έληππνπ πιηθνχ
κέζσ εθηππσηψλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Παπαγωγή οπηάνθπακα πποϊόνηων διύλιζηρ πεηπελαίος και πςπηνικών καςζίμων
84

Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο
(θσθνπνίεζεο)
Βηνκεραληθή κπξηθεηνπνίεζε ιηζάλζξαθα θαη
ιηγλίηε

85

Παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ θαη ζηεξεψλ
θαπζίκσλ απφ βηνκάδα

86

Παξαγσγή άιισλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ κ.α.θ.

87

Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ

88

Παξαγσγή ιηπαληηθψλ ειαίσλ θαη ζπλαθψλ
πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη ελδηάκεζσλ α’
πιψλ απφ αμηνπνίεζε απνβιήησλ ιηπαληηθψλ
ειαίσλ, πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ θαη
ειαίσλ θνπήο

89

Παξαγσγή αζθαιηνκίγκαηνο

90

Δπεμεξγαζία ή/θαη παξαγσγή αζθαιηνχρσλ
πξντφλησλ

91

Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ή ηνλ
εκπινπηηζκφ ππξεληθψλ θαπζίκσλ

> 1000 t/εκέξα

Οη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη ζηε
δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο
ηελ πξψηε χιε

 1000 t/εκέξα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ
δηαζέηνπλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
Δμαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ
δηαζέηνπλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.

Σν ζχλνιν
Σν ζχλνιν

> 100 t/εκέξα

 100 t/εκέξα

> 300 t/εκέξα ή
> 150 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α
Σν ζχλνιν

Σν ζχλνιν
Παπαγωγή σημικών οςζιών και πποϊόνηων

92

Παξαγσγή βηνκεραληθψλ θαη ηαηξηθψλ αεξίσλ

93

Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ (κε ρεκηθή
κεηαηξνπή)

94

Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ
ελψζεσλ

Με ρεκηθή κεηαηξνπή ή >
1.000 kW & > 150 κφξηα ή
≤ 1.000 kW & > 200 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Σν ζχλνιν
Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε

ει. 46 απφ 78

Ζ ζπζθεπαζία ή/θαη απνζήθεπζε σο
απηνηειήο δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζηελ
πεξίπησζε κε α/α 208

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

95

Παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ, φπσο
νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 2003/30/ΔΚ φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη

96

Παξαγσγή πνιπκεξψλ ζε πξσηνγελείο
κνξθέο

97

Παξαγσγή θαη δηφγθσζε πνιπνπξεζάλεο,
δηφγθσζε πνιπζηπξελίνπ

98

Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ
θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο

99

Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ
αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

Τπνθαηεγνξία Α1

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν
Παξαγσγή
πνιπβηλπινρισξηδίνπ,
πνιπνιεθηλψλ θαη
πνιπζηπξελίνπ

Παξαγσγή ινηπψλ
πνιπκεξψλ ζε πξσηνγελείο
κνξθέο
Παξαγσγή θαη δηφγθσζε
πνιπνπξεζάλεο

Δμαηξείηαη ε επηηφπηα παξαγσγή

Γηφγθσζε πνιπζηπξελίνπ πνιπνπξεζάλεο γηα ηνπηθέο εθαξκνγέο

Σν ζχλνιν
Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

100 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη
παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαλψλ
ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ (ζηφθνπ) κε απιή
αλάκεημε θαη ζπζθεπαζία
101 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ

Τπνθαηεγνξία Α2

Ζ ζπζθεπαζία ή/θαη απνζήθεπζε σο
απηνηειήο δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο κε α/α 208, 211

Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε
> 30 t/εκέξα ή
> 15 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή
≤ 15 t/εκέξα & > 200 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή ή βηνινγηθή
δηεξγαζία

Παξαγσγή κε αλάκεημε ή
αξαίσζε

-

> 30 t/εκέξα

 30 t/εκέξα

103 Παξαγσγή απνξξππαληηθψλ ζε ζθφλε θαη
πξψησλ πιψλ γηα παξαγσγή απνξξππαληηθψλ
ζε ζθφλε

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε

104 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ
θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

-

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

Παξαγσγή ρσξίο ρεκηθή
κεηαηξνπή ή/θαη
απνζήθεπζε εθξεθηηθψλ

102 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ

105 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ
θαιισπηζκνχ θαη εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο
106 Παξαγσγή εθξεθηηθψλ

ει. 47 απφ 78

Ζ ζπζθεπαζία ή/θαη απνζήθεπζε σο
απηνηειήο δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο κε α/α 208, 211

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

107 Αλάθηεζε ή θαηαζηξνθή εθξεθηηθψλ νπζηψλ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Σν ζχλνιν

108 Παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ θφιιαο θαη
δειαηηλψλ

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

109

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ

110 Παξαγσγή ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ γηα
θσηνγξαθηθέο ρξήζεηο

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή

Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε
Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε
Παξαγσγή κε απιή
αλάκεημε ή αξαίσζε

111 Παξαγσγή κε πξνεγγεγξακκέλσλ (θελψλ)
κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο θαη κε
πξνεγγεγξακκέλσλ (θελψλ) κέζσλ
πιεξνθνξηθήο
112 Παξαγσγή ηερλεηψλ θαη ζπλζεηηθψλ ηλψλ
113 Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ ή νξγαληθψλ
ρεκηθψλ νπζηψλ κ.α.θ. κε ρεκηθή κεηαηξνπή

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν

Παξαγσγή κε ρεκηθή
κεηαηξνπή
> 50 t/εκέξα

Παξαγσγή ρσξίο ρεκηθή
κεηαηξνπή
≤ 50 t/εκέξα

114 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ ή
νπζηψλ κ.α.θ. ρσξίο ρεκηθή κεηαηξνπή

Σν ζχλνιν
Παπαγωγή πποϊόνηων από ελαζηικό και πλαζηικέρ ύλερ

115 Καηαζθεπή επηζψηξσλ θαη αεξνζαιάκσλ απφ
θανπηζνχθ

>700 kW ή
> 350 kW & > 150 κφξηα ή
≤ 350 kW & > 200 κφξηα

116 Αλαγφκσζε θαη αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ απφ
θανπηζνχθ

>700 kW ή
> 350 kW & > 150 κφξηα ή
≤ 350 kW & > 200 κφξηα

ει. 48 απφ 78

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

117 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ θανπηζνχθ

Τπνθαηεγνξία Α2

>700 kW ή
> 350 kW & > 150 κφξηα ή
≤ 350 kW & > 200 κφξηα

Καηεγνξία B

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Παξαηεξήζεηο

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

118 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ,
ζσιήλσλ θαη εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο

>500 kW

≤ 500 kW

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

119 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

>500 kW

≤ 500 kW

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

120 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ

>500 kW

≤ 500 kW

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

121 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ

> 500 kW

≤ 500 kW

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Καηεξγαζία γπαιηνχ

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ. Δμαηξνχληαη ηα
επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα κνξθνπνίεζεο
θαη θαηεξγαζίαο γπαιηνχ κε κεραληθέο
κεζφδνπο

Καηαζκεςή πποϊόνηων από μη μεηαλλικά οπςκηά
122 Παξαγσγή, κνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία
γπαιηνχ (επίπεδνπ θαη θνίινπ)

123 Παξαγσγή ηλψλ γπαιηνχ.
Παξαγσγή, κνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία
άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο
124 Καηαζθεπή :
- Κεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη
θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ.
- Κεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο
- Ππξίκαρσλ θεξακηθψλ πξντφλησλ
- Κεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη θπβνιίζσλ
- Σνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ
πξντφλησλ απφ νπηή γε
- Άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο
ρξήζεηο

Παξαγσγή θαη κνξθνπνίεζε
> 200 t/εκέξα

Παξαγσγή θαη
κνξθνπνίεζε
≤ 200 t/εκέξα

Παξαγσγή θαη
κνξθνπνίεζε
> 100 t/εκέξα

Παξαγσγή θαη
κνξθνπνίεζε
≤ 100 t/εκέξα

Καηεξγαζία γπαιηνχ

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ. Δμαηξνχληαη ηα
επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα κνξθνπνίεζεο
θαη θαηεξγαζίαο γπαιηνχ κε κεραληθέο
κεζφδνπο

>500 t/εκέξα

Τπαγφκελεο ζην Παξάξηεκα
XIII ηεο παξνχζαο (πεξ. 3.5)
ή
> 250 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 250 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

125 Καηαζθεπή :
- Κεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ
κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ
Άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ

ει. 49 απφ 78

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

126 Παξαγσγή ηζηκέληνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Σν ζχλνιν, εθφζνλ
γίλεηαη ελδηάκεζε
παξαγσγή θιίλθεξ

Σν ζχλνιν, εθφζνλ γίλεηαη
ρξήζε (άιεζε) έηνηκνπ
θιίλθεξ

127 Κέληξα δηαλνκήο ηζηκέληνπ

> 80 t/εκέξα ή
> 50 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 10 t/εκέξα & > 150 κφξηα

128 Παξαγσγή κε εζβεζκέλνπ αζβέζηε
129

Καηεγνξία B

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α
Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

Σν ζχλνιν

Παξαγσγή εζβεζκέλνπ αζβέζηε

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν

130 Παξαγσγή γχςνπ

> 200 t/εκέξα ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 100 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 100 t/εκέξα & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

131 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ
ζθπξφδεκα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 300 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 300 t/εκέξα & > 150 κφξηα
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

132 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν

Σν ζχλνιν

133 Παξαγσγή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο

134

> 300 t/εκέξα ή
> 150 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Παξαγσγή θνληακάησλ

135 Παξαγσγή εηδψλ απφ ακηαληνηζηκέλην
136 Παξαγσγή εηδψλ απφ ηλνηζηκέλην, πιελ
ακηαληνηζηκέληνπ

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α
Σν ζχλνιν

> 20.000 t/έηνο

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

 20.000 t/έηνο
> 100 t/εκέξα ή
> 50 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 50 t/εκέξα & > 150 κφξηα

137 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα,
γχςν θαη ηζηκέλην

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α
Σν ζχλνιν

ει. 50 απφ 78

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

138 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία ιίζσλ γηα
δηαθνζκεηηθνχο θαη νηθνδνκηθνχο ζθνπνχο
πκπεξηιακβάλεηαη ε ζξαχζε ή/θαη πιχζε
αδξαλψλ πιηθψλ

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν

139 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ
140 Καηαζθεπή πιηθψλ ηξηβήο κε ακίαλην θαη άιια
πξντφληα ακηάληνπ, πιελ ακηαληνηζηκέληνπ

Καηεγνξία B

Σν ζχλνιν
> 50 t/έηνο

141 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ απφ κε
κεηαιιηθά νξπθηά κ.α.θ. (πεξηιακβάλνληαη
ηερλεηέο νξπθηέο ίλεο)
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξψηε
επεμεξγαζία/εκπινπηηζκφο κε κεηαιιηθψλ
νξπθηψλ

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

 50 t/έηνο

> 300 t/εκέξα ή
> 150 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Παπαγωγή και επεξεπγαζία μεηάλλων
142 Πξσηνγελήο παξαγσγή ζηδήξνπ, ράιπβα θαη
ζηδεξνθξακάησλ απφ ζηδεξνκεηάιιεπκα ζε
πςηθάκηλν

Σν ζχλνιν

143 Πξσηνγελήο παξαγσγή ζηδήξνπ, ράιπβα θαη
ζηδεξνθξακάησλ απφ ζηδεξνκεηάιιεπκα
ρσξίο πςηθάκηλν

> 100 t/εκέξα

144 θπξειάηεζε, ζεξκή έιαζε ζηδήξνπ, ράιπβα
θαη ζηδεξνθξακάησλ.
Παξαγσγή κε ζεξκή έιαζε ή/θαη ζθπξειάηεζε
πξντφλησλ απφ ζίδεξν ή αλνμείδσην ράιπβα ή
άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, φπσο:
πιηλζσκάησλ, γσληψλ, κνξθνξάβδσλ,
κνξθνραιχβσλ, κνξθνζηδήξσλ, πιαηηλψλ,
ξάβδσλ, πιαηέσλ πξντφλησλ έιαζεο, γσληψλ,
παζζαινζαλίδσλ.

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

 100 t/εκέξα

> 150 t/εκέξα ή
> 80 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 80 t/εκέξα & > 150 κφξηα

145 Παξαγσγή κεηάιισλ θαη ηερλεηψλ
πεηξσκάησλ απφ θαηεξγαζία (κεραληθφ
δηαρσξηζκφ) βηνκεραληθψλ κε επηθηλδχλσλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ ραιπβνπξγίαο

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Σν ζχλνιν

ει. 51 απφ 78

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.
Ζ δηεξγαζία αλάηεμεο εληάζζεηαη ζηε
δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ηνπ
αληίζηνηρνπ κεηάιινπ

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

146 Σήμε - ρχηεπζε εκπνξηθψο θαζαξνχ ή ζθξαπ
ζηδήξνπ ή ράιπβα, είηε σο απηνηειήο
δξαζηεξηφηεηα είηε σο ηκήκα επξχηεξεο
δξαζηεξηφηεηαο.

Τπνθαηεγνξία Α1

> 150 t/εκέξα

147 Καηαζθεπή ρπηνζηδεξψλ ζσιήλσλ,
ραιπβδνζσιήλσλ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
150 - 20 t/εκέξα ή
δελ ππάγνληαη ζηελ
> 10 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
θαηεγνξία Α
≤ 10 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

> 50 t/εκέξα ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 30 t/εκέξα & > 150 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 30 t/εκέξα & > 200 κφξηα θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

148

Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ράιπβα

Σν ζχλνιν

149

Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ ράιπβα

Σν ζχλνιν

150

Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε πξντφλησλ
ράιπβα

Σν ζχλνιν

151

Καηαζθεπή ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο κε ςπρξή
επεθηαηηθή νιθή ή ηάλπζε

152 Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ απφ
κεηάιιεπκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπκππθλσκάησλ ηνπο.

Παξαηεξήζεηο

> 50 t/εκέξα

 50 t/εκέξα

Σν ζχλνιν

153 Παξαγσγή
- Κξακάησλ απφ πνιχηηκα κέηαιια
- Ζκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ απφ
πνιχηηκα κέηαιια
- Υξπζνχ ή αξγχξνπ ή ιεπθφρξπζνπ ή
κεηάιισλ ζπλαθψλ πξνο ην ιεπθφρξπζν γηα
ηελ επέλδπζε θνηλψλ κεηάιισλ ή άιισλ
πνιχηηκσλ κεηάιισλ.

> 1.000 kg/έηνο

1.000 - 100 kg/έηνο

 100 kg/εκέξα

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.
Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

154 Σήμε - ρχηεπζε εκπνξηθψο θαζαξψλ ή ζθξαπ
πνιχηηκσλ κεηάιισλ

> 1.000 kg/έηνο

1.000 - 100 kg/έηνο

 100 kg /εκέξα

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.
Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

155 - Παξαγσγή αινπκίλαο
- Παξαγσγή αινπκηλίνπ απφ αινπκίλα

Σν ζχλνιν

ει. 52 απφ 78

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

156 - Παξαγσγή αινπκηλίνπ κε ειεθηξνιπηηθφ
εμεπγεληζκφ απνβιήησλ απηνχ.
- Παξαγσγή θξακάησλ αινπκηλίνπ.
- Σήμε - ρχηεπζε εκπνξηθψο θαζαξνχ
αινπκηλίνπ ή ζθξαπ αινπκηλίνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

> 100 t/εκέξα

100 - 20 t/εκέξα ή
> 10 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 10 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

> 100 t/εκέξα

 100 t/εκέξα

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

157 Θεξκή ή ςπρξή έιαζε ή άιιε κεραληθή
θαηεξγαζία αινπκηλίνπ γηα παξαγσγή
ελδηακέζσλ πξντφλησλ (πξνθίι, ξάβδνη,
ζσιήλεο θ.ά.)
158 Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη
θαζζίηεξνπ απφ κεηάιιεπκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκππθλσκάησλ
ηνπο
159 - Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη
θαζζίηεξνπ κε ειεθηξνιπηηθφ εμεπγεληζκφ
απνξξηκκάησλ ηνπο
- Παξαγσγή θξακάησλ κνιχβδνπ,
ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ
- Σήμε - ρχηεπζε εκπνξηθψο θαζαξνχ ή
ζθξαπ κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη
θαζζίηεξνπ

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν

> 20 t/εκέξα

160 Θεξκή ή ςπρξή έιαζε ή άιιε κεραληθή
θαηεξγαζία κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη
θαζζίηεξνπ γηα παξαγσγή ελδηακέζσλ
πξντφλησλ (θχιια, ξάβδνη, ζσιήλεο θ.ά.)

> 20 t/εκέξα

161 Παξαγσγή ραιθνχ απφ κεηάιιεπκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκππθλσκάησλ
απηνχ

Σν ζχλνιν

162 - Παξαγσγή ραιθνχ κε ειεθηξνιπηηθφ
εμεπγεληζκφ απνβιήησλ απηνχ
- Παξαγσγή θξακάησλ ραιθνχ (π.ρ.
νξείραιθνο)
- Σήμε - ρχηεπζε εκπνξηθψο θαζαξνχ ραιθνχ
ή ζθξαπ ραιθνχ

> 50 t/εκέξα

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

 20 t/εκέξα

 50 t/εκέξα

ει. 53 απφ 78

 20 t/εκέξα

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

163 Καηαζθεπή ζχξκαηνο ραιθνχ, αινπκηλίνπ θαη
κεραληθή κνξθνπνίεζε πξντφλησλ απφ έηνηκε
πξψηε χιε ραιθνχ, αινπκίλην ή θξακάησλ
απηψλ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

> 50 t/εκέξα

 50 t/εκέξα

164 Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
(ρξσκίνπ, καγγαλίνπ, ληθειίνπ θιπ.) απφ
κεηαιιεχκαηα ή νμείδηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκππθλσκάησλ
απηψλ

Σν ζχλνιν

165 - Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
(ρξσκίνπ, καγγαλίνπ, ληθειίνπ θιπ.) κε
ειεθηξνιπηηθφ ή αξγηινζεξκηθφ εμεπγεληζκφ
ησλ απνβιήησλ ηνπο
- Σήμε - ρχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ
κεηάιισλ (ρξσκίνπ, καγγαλίνπ, ληθειίνπ
θιπ.) απφ ζθξαπ ή εκπνξηθψο θαζαξή
κνξθή
- Παξαγσγή θξακάησλ ρξσκίνπ, καγγαλίνπ,
ληθειίνπ θιπ
- Πξψηε επεμεξγαζία ρξσκίνπ, καγγαλίνπ,
ληθειίνπ (κε ή ρσξίο ρχηεπζε) θ.ιπ
- Παξαγσγή ζπζζσκαησκάησλ ληθειίνπ

> 50 t/εκέξα

 50 t/εκέξα

> 100 t/εκέξα

100 - 20 t/εκέξα ή
> 10 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 10 t/εκέξα & > 150 κφξηα

> 20 t/εκέξα

 20 t/εκέξα

166 Σήμε - ρχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ κ.α.θ.

167 Σήμε - ρχηεπζε κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
κ.α.θ.
168 Πξψηε επεμεξγαζία/εκπινπηηζκφο
ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο

> 300 t/εκέξα ή
> 150 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 150 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Παξαηεξήζεηο
Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

Οη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη ζηε
δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο σο πξνο
ην παξαγφκελν πξντφλ

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.
Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Καηαζκεςή μεηαλλικών πποϊόνηων (πλην μησανημάηων και ειδών εξοπλιζμού)
169 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ
κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

170 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

ει. 54 απφ 78

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

171 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ
θαη δνρείσλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

172 Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο
ζέξκαλζεο

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

173 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο
ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή
ζέξκαλζε

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

174 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε
θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κ.α.θ. κε έιαζε.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε θνληνκεηαιινπξγία

> 150 t/εκέξα ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 80 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 80 t/εκέξα & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α

175 Κνληνκεηαιινπξγία (παξαγσγή κεηαιιηθψλ
αληηθεηκέλσλ απφ ζθφλεο κεηάιινπ κε ζεξκή
επεμεξγαζία ή ππφ πίεζε)

> 50 t/εκέξα ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 25 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 25 t/εκέξα & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α

176 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ
(πεξηιακβάλεηαη κφλν ε ρεκηθή ή
ειεθηξνιπηηθή θαηεξγαζία θαη ε κεηαιιηθή
επηθάιπςε κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ)

Τπαγφκελεο ζην Παξάξηεκα
XIII ηεο παξνχζαο (πεξ.
2.3γ, 2.6) ή
3
> 15 m & > 40 κφξηα ή
3
≤ 15 m & > 90 κφξηα
ή
> 10 t/εκέξα & > 40 κφξηα ή
≤ 10 t/εκέξα & > 90 κφξηα

177 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ κε
ακκνξξηπή
178 Δπηθαλεηαθή θαηεξγαζία θαη επηθάιπςε
κεηάιισλ κ.α.θ

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ.

Ζ δπλακηθφηεηα ζε m3 αλαθέξεηαη ζην
ζπλνιηθφ φγθν ησλ ινπηξψλ επεμεξγαζίαο
πιελ ησλ ινπηξψλ έθπιπζεο.
Ζ δπλακηθφηεηα ζε t αλαθέξεηαη ζηε
πνζφηεηα αθαηέξγαζηνπ κεηάιινπ

Σν ζχλνιν
Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξ. 6.7) ή/θαη >
50 t/εκέξα

179 Γεληθέο κεραλνινγηθέο εξγαζίεο κ.α.θ.

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α
Σν ζχλνιν

ει. 55 απφ 78

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζην
παξαγφκελν ηειηθφ πξντφλ

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

180 Καηαζθεπή:
- Δηδψλ καραηξνπνηίαο
- Δξγαιείσλ
- Κιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ
- Υαιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ
δνρείσλ
- Διαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
- Δηδψλ απφ ζχξκα
- πλδεηήξσλ ελ γέλεη θαη πξντφλησλ
θνριηνκεραλψλ
- Αιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ κ.α.θ

Καηεγνξία B

Σν ζχλνιν

ει. 56 απφ 78

Παξαηεξήζεηο
Πεξηιακβάλεηαη ε ζεξκηθή δηακφξθσζε
κεηάιισλ ζε ρπηφπξεζεο.
Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα
Γελ πεξηιακβάλνληαη δηεξγαζίεο ηήμεο ρχηεπζεο (πεξηιακβάλνληαη ζηα είδε κε
α/α 146, 156, 156, 159, 162, 165, 166,
167)
Γελ πεξηιακβάλνληαη δηεξγαζίεο
επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο κεηαιιηθψλ
επηθαλεηψλ (πεξηιακβάλνληαη ζηα είδε κε
α/α 176, 177, 178).

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Καηαζκεςή μησανημάηων και ειδών εξοπλιζμού μ.α.κ.
Πεξηιακβάλεηαη ε ζεξκηθή δηακφξθσζε
κεηάιισλ ζε ρπηφπξεζεο.

181 Καηαζθεπή :
- Κηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο
θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη
δηθχθισλ
- Αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ
- Δηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ
- Σξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ
κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ
ηξνρψλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο
- Κιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ
- Δμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο
θνξηίσλ
- Φπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε
νηθηαθήο ρξήζεο
- Άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο κ.α.θ.
- Γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ
- Άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ
κεραλεκάησλ
- Δξγαιεηνκεραλψλ
- Μεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία
- Μεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία
θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο
- Μεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ,
πνηψλ θαη θαπλνχ
- Μεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ,
ελδπκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ
- Μεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ
θαη ραξηνληνχ
- Άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο κ.α.θ.

> 1.000 kW

182 - Καηαζθεπή ππξνβφισλ φπισλ & ηνπ
ζρεηηθνχ εθνδηαζκνχ ηνπο
- Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε φπισλ θαη νπιηθψλ
ζπζηεκάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα.
Γελ πεξηιακβάλνληαη δηεξγαζίεο ηήμεο ρχηεπζεο (πεξηιακβάλνληαη ζηα είδε κε
α/α 147, 155, 157, 160, 163, 166, 167,
168)
Γελ πεξηιακβάλνληαη δηεξγαζίεο
επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο κεηαιιηθψλ
επηθαλεηψλ (πεξηιακβάλνληαη ζηα είδε κε
α/α 176, 177, 178).

183 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη κε ειεθηξηθψλ
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

≤ 1.000 kW

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα.

Σν ζχλνιν

ει. 57 απφ 78

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Καηαζκεςή ηλεκηπικού εξοπλιζμού και οπηικών ζςζκεςών
184 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ,
πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη
πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ
185 Καηαζθεπή :
- Μεραλψλ γξαθείνπ
- Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο
- Ζιεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη
ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
- πζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο
- Φσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξηθψλ
ιακπηήξσλ
- Ζιεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα θηλεηήξεο θαη
νρήκαηα κ.α.θ.
- Λνηπνχ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ κ.α.θ.
- Σειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ,
ζπζθεπψλ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ήρνπ
ή εηθφλαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κεξψλ
θαη εμαξηεκάησλ
186 Καηαζθεπή κνλσκέλσλ ζπξκάησλ θαη
θαισδίσλ
187 Καηαζθεπή :
- Ζιεθηξνληθψλ ιπρληψλ θαη ινηπψλ
ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ.
- Σειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ πνκπψλ θαη
ζπζθεπψλ ελζχξκαηεο ηειεθσλίαο θαη
ελζχξκαηεο ηειεγξαθίαο

> 30 t/εκέξα ή
> 15 t/εκέξα & > 90 κφξηα ή
≤ 15 t/εκέξα & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

> 1.000 kW

≤ 1.000 kW

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε ηειηθφ
πξντφλ

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σν ζχλνιν

> 1.000 kW

188 Καηαζθεπή ηαηξνρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
νξζνπεδηθψλ νξγάλσλ

≤ 1.000 kW

Σν ζχλνιν

ει. 58 απφ 78

πκπεξηιακβάλνληαη ηα νδνληνηερληθά
εξγαζηήξηα.
Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

189 Καηαζθεπή :
- Οξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο,
επαιήζεπζεο, δνθηκψλ, πινήγεζεο θαη
άιισλ ρξήζεσλ, κε εμαίξεζε ηνλ εμνπιηζκφ
ειέγρνπ ησλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ
παξαγσγήο
- Δμνπιηζκνχ ειέγρνπ ησλ βηνκεραληθψλ
κεζφδσλ παξαγσγήο
- Οπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ
εμνπιηζκνχ

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Με ππαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξίπησζε
6.7)

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Καηαζκεςή εξοπλιζμού μεηαθοπών
190 Καηαζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη
απηνθηλνχκελσλ εξγνηαμηαθψλ κεραλεκάησλ
(νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή)

Σν ζχλνιν

191 Καηαζθεπή :
- Κηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ, πινίσλ,
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
απηνθηλνχκελσλ εξγνηαμηαθψλ
κεραλεκάησλ
- Πιαηζίσλ εμνπιηζκέλσλ κε θηλεηήξεο

Σν ζχλνιν

192 Καηαζθεπή :
- Ακαμσκάησλ γηα απηνθηλνχκελα,
ξπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα
νρήκαηα θαη εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα
- Μεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα απηνθίλεηα
νρήκαηα θαη θαηά θηλεηήξεο θαηά
193 - Ναππήγεζε θαη επηζθεπή πινίσλ θαη
ζθαθψλ, εθηφο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, ησλ
αζιεηηθψλ ζθαθψλ
- Γηαιπηήξηα πινίσλ

Τπαγφκελεο ζην
Παξάξηεκα XIII ηεο
παξνχζαο (πεξίπησζε 6.7)

> 1.000 θφξνπο

1.000 – 300 θφξνπο ή
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 150 θφξνπο & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 150 θφξνπο & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α
ή
> 12 m & > 90 κφξηα ή
≤ 12 m & > 150 κφξηα

ει. 59 απφ 78

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθή
ρσξεηηθφηεηα (GRT) ή κήθνο πινίνπ πνπ
κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ή λα
επηζθεπαζηεί

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

194 Ναππήγεζε θαη επηζθεπή ζθαθψλ αλαςπρήο
θαη αζιεηηθψλ ζθαθψλ

197 Καηαζθεπή θαη επηζθεπή :
- Αλεκνπιάλσλ & αεξνπηέξσλ,
πεδαιηνπρνχκελσλ αεξφπινησλ &
αεξνζηάησλ
- Μεραληζκψλ εθηφμεπζεο αεξνζθαθψλ,
κεραληζκψλ αλάζρεζεο θιπ
- Δμνπιηζκνχ εδάθνπο γηα αεξνπνξηθή
εθπαίδεπζε

Καηεγνξία B

> 500 θφξνπο
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
> 250 θφξνπο & > 90 κφξηα ή δελ ππάγνληαη ζηελ
≤ 250 θφξνπο & > 150 κφξηα θαηεγνξία Α
ή
> 12 m & > 90 κφξηα ή
≤ 12 m & > 150 κφξηα

195 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ θαη
ηξνρηνδξνκηθψλ κεραλψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ,
& εηδηθφηεξα:
- Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ &
ληεδεινθίλεησλ ζηδεξνδξνκηθψλ &
ηξνρηνδξνκηθψλ κεραλψλ έιμεο
- Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ
ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ ακαμψλ,
θαζψο θαη νρεκάησλ ζπληήξεζεο ή
βνεζεηηθψλ νρεκάησλ
- Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνχ ή
ηξνρηνδξνκηθνχ ηξνραίνπ πιηθνχ κε
απηνθηλνχκελνπ
- Καηαζθεπή εηδηθψλ ηκεκάησλ
ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ κεραλψλ
έιμεο, θαηά: άμνλεο, ηξνρνί, θξέλα θιπ.
- Δπηζθεπή & ζπληήξεζε κεραλψλ & ηξνραίνπ
εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ & ηξνρηνδξφκσλ
196 Καηαζθεπή θαη επηζθεπή αεξνζθαθψλ θαη
δηαζηεκηθψλ ζθαθψλ (θαηαζθεπή
αεξνπιάλσλ, ειηθνπηέξσλ & δηαζηεκηθψλ
ζθαθψλ, δνξπθφξσλ, δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ
εμεξεχλεζεο, ηξνρηαθψλ ζηαζκψλ,
δηαζηεκηθψλ ιεσθνξείσλ)

Τπνθαηεγνξία Α2

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

> 1.000 kW ή
> 500 kW & > 150 κφξηα ή
≤ 500 kW & > 200 κφξηα

Σν ζχλνιν

Σν ζχλνιν

ει. 60 απφ 78

Παξαηεξήζεηο

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθή
ρσξεηηθφηεηα (GRT) ή κήθνο πινίνπ πνπ
κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ή λα
επηζθεπαζηεί

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

198 πληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη ηκεκάησλ &
εμαξηεκάησλ αεξνζθαθψλ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

πληήξεζε αεξνζθαθψλ

πληήξεζε ηκεκάησλ &
εμαξηεκάησλ
αεξνζθαθψλ

199 Καηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ (νινθιεξσκέλε
θαηαζθεπή)

Σν ζχλνιν

200 πλαξκνιφγεζε απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ

Σν ζχλνιν

Παξαηεξήζεηο

201 Καηαζθεπή ηκεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ
κνηνζηθιεηψλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

202 Καηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε πνδειάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

203 Καηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε αλαπεξηθψλ
ακαμηδίσλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

204 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ
κ.α.θ.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Σςνηήπηζη και επιζκεςή αςηοκινήηων οσημάηων
205 πλεξγεία , θαλνπνηεία, πιπληήξηα, ιηπαληήξηα
νρεκάησλ (θνξηεγψλ, απηνθηλήησλ θαη
κνηνζπθιεηψλ) θαη απηνθηλνχκελσλ
εξγνηαμηαθψλ κεραλεκάησλ.

Σν ζχλνιν

Σςλλογή, καθαπιζμόρ και διανομή νεπού
3

206 Αθαιάησζε λεξνχ

> 5.000 m /εκέξα ή
3
> 2.500 m & > 90 κφξηα ή
3
≤ 2.500 m & > 150 κφξηα

207 πιινγή, θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή λεξνχ
(δηπιηζηήξηα λεξνχ)

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Σα φξηα αλαθέξνληαη ζηε δπλακηθφηεηα
πξνο εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ
παξαγφκελε πνζφηεηα λεξνχ

Σν ζχλνιν
Εγκαηαζηάζειρ αποθήκεςζηρ καςζίμων και σημικών οςζιών και πποϊόνηων

208 Υεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
πεηξειαίνπ, πγξψλ θαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ
πξντφλησλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε απνζήθεπζε
ησλ πξντφλησλ πνπ εληάζζνληαη ζην είδνο κε
α/α 211

3

3

>200.000 m ή t

200.000 – 20.000 m ή t
3
> 10.000 m ή t & > 90 κφξηα
ή
3
≤ 10.000m ή t & > 150 κφξηα
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Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Σα φξηα αλαθέξνληαη ζε απνζεθεπηηθή
ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα m3 ή t
αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε
απνζήθεπζεο πγξψλ ή ζηεξεψλ
πξντφλησλ (πιελ ζηεξεψλ θαπζίκσλ)

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

209 Υεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
ζηεξεψλ θαπζίκσλ

210 Υεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο αεξίσλ
θαπζίκσλ θαη αεξίσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ Γελ
πεξηιακβάλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ
πνπ εληάζζνληαη ζην είδνο κε α/α 211.
211 Υεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο παληφο είδνπο
απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ πξντφλησλ κ.α.θ.,
πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά (Σ), πνιχ
ηνμηθά (Σ+), επηθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ,
θαξθηλνγφλα, κεηαιιαμηνγφλα, ηεξαηνγφλα.
212 Πισηέο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
θαπζίκσλ ή ρεκηθψλ πξντφλησλ

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

> 50.000 t ή/θαη φζεο
πεξηιακβάλνπλ άιεζε
άλζξαθα θαη pet coke ή
> 25.000 t & > 90 κφξηα ή
≤ 25.000 t & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

3

> 2000 m

3

> 1.000 t

2.000 – 500 m
3
> 250 m & > 90 κφξηα ή
3
≤ 250 m & > 150 κφξηα

> 200 t
> 100 t & > 90 κφξηα ή
≤ 100 t & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Σα φξηα αλαθέξνληαη ζε απνζεθεπηηθή
ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο

Σα φξηα αλαθέξνληαη ζε απνζεθεπηηθή
ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο
Δμαηξείηαη ε απνζήθεπζε αεξίσλ ζε
θηάιεο νηθηαθήο ρξήζεο γηα ιηαληθφ
εκπφξην

Σα φξηα αλαθέξνληαη ζε απνζεθεπηηθή
ηθαλφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο

ηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
λννχληαη απηέο πνπ παξακέληπλ ζηελ ίδηα
ζέζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη (6)
ζπλερφκελσλ κελψλ.

Σν ζχλνιν

213 Πισηέο θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
θαπζίκσλ ή ρεκηθψλ πξντφλησλ

Παξαηεξήζεηο

Κηλεηέο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο
λννχληαη απηέο πνπ παξακέληπλ ζηελ ίδηα
ζέζε γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ έμη (6)
ζπλερφκελσλ κελψλ.

Σν ζχλνιν

Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ
214 Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. κε ζηεξεά θαχζηκα πιελ βηνκάδαο

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε
απνξξνθψκελε ζεξκηθή ηζρχ

> 100 MW

≤ 100 MW

215 Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε πγξά θαχζηκα, πιελ βηνθαπζίκσλ

> 200 MW

200 - 50 MW ή
> 25 MW & > 90 κφξηα ή
≤ 25 MW & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε
απνξξνθψκελε ζεξκηθή ηζρχ

216 Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε αέξηα θαχζηκα πιελ βηναεξίνπ

> 300 MW

300 - 50 MW ή
> 25 MW & > 90 κφξηα ή
≤ 25 MW & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε
απνξξνθψκελε ζεξκηθή ηζρχ

217 Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ
ππξεληθή ελέξγεηα

Σν ζχλνιν
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ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

218 Δγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ
θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο (ΖΘΤΑ)

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

> 50 MW

50 - 10 MW ή
> 5 MW & > 90 κφξηα ή
≤ 5 MW & > 150 κφξηα

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δελ ππάγνληαη ζηελ
θαηεγνξία Α

Παξαηεξήζεηο

Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε
απνδηδφκελε ειεθηξηθή ηζρχ

Λοιπέρ βιομησανίερ μ.α.κ.
219 Καηαζθεπή θαη βαθή:
- θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ
- άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη
θαηαζηήκαηα
- άιισλ επίπισλ θνπδίλαο
- άιισλ επίπισλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

220 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

221 Κνπή λνκηζκάησλ θαη κεηαιιίσλ

Σν ζχλνιν

222 Καηαζθεπή :
- Κνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ κ.α.θ.
- Απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

223 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

224 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

225 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

226 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

227 Άιιεο βηνκεραλίεο θαηαζθεπψλ κ.α.θ.

Σν ζχλνιν

Δμαηξνχληαη ηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα

Επισειπημαηικά Πάπκα
228 Δξγαζίεο δηαξξχζκηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ
Πάξθσλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία.

Σν ζχλνιν
Διάθοπερ εγκαηαζηάζειρ

229 Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ
κ.α.θ. κε ή ρσξίο ςχμε ή θαηάςπμε

> 50.000 m³
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50.000 m³ - 5.000 m³

Σα φξηα αλαθέξνληαη ζηνλ φγθν ησλ
απνζεθεπφκελσλ εκπνξεπκάησλ

ε

Πίλαθαο 1: Οκάδα 9 – Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

230 - ηεγλνθαζαξηζηήξηα.
- Πιπληήξηα ηαπήησλ.
- Βηνκεραληθά πιπληήξηα ηκαηηζκνχ, ιεπθψλ
εηδψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ.

Καηεγνξία B

Σν ζχλνιν

Παξαηεξήζεηο

Δμαηξνχληαη ηα πιπληήξηα
απηνεμππεξέηεζεο πειαηψλ

Καηεγνξίεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ : Ζ6 : ηνμηθφ ή πνιχ ην μηθφ (ζχκβνια θηλδχλνπ Σ, Σ+, δειψζεηο
θηλδχλνπ : R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R48), Ζ7 : θαξθηλνγφλν (ζχκβνια θηλδχλνπ Σ, Xn, δειψζεηο θηλδχλνπ : R40, R45, R49), Ζ10 : ηεξαηνγφλν (ζχκβνια θηλδχλνπ T,
Xn, δειψζεηο θηλδχλνπ : R60, R61, R62, R63), Ζ11 : κεηαιιαμηνγφλν (ζχκβνια θηλδχλνπ T, Xn, δειψζεηο θηλδχλνπ : R40, R46, R68). Χο επηθίλδπλεο νπζίεο λννχληαη απηέο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ 378/94 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
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Μεζνδνινγία θαηάηαμεο ζηηο θαηεγνξίεο Α2 θαη Β ηνπ Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ησλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΥ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
Παξάξηεκα ΥΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο
1.
Κξηηήξηα θαηάηαμεο έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ζηηο θαηεγνξίεο Α2 θαη Β.
1.1. Κπιηήπια επιλογήρ για καηάηαξη βιομησανικών έπγων ή δπαζηηπιοηήηων.
Με ηελ παξνχζα απφθαζε ζεζπίδεηαη κηα νκάδα θξηηεξίσλ (κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο 85/337/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη, ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ ζην
εζληθφ δίθαην θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Ν.4014/2011) επηινγήο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ Α2 θαη Β βηνκεραληθψλ έ ξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ
ηεο ίδηαο Οδεγίαο, δειαδή ππαγσγήο ή κε ζηε δηαδηθαζία Δθηίκεζεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΔΠΔ). Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πέληε θξηηήξηα:
α) Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο.
β) Μέγεζνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο.
γ) Υξήζεηο γεο.
δ) Δπαηζζεζία θαη αθνκνησηηθή ηθαλφηεηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ε) Έθηαζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.
Ζ δηαζχλδεζε ησλ πην πάλσ πέληε θξηηεξίσλ κε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν.4014/2011 παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.
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Πίλαθαο 2: Γηαζύλδεζε ησλ θξηηεξίσλ θαηάηαμεο ζηηο θαηεγνξίεο Α2 θαη Β κε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Ν.4014/2011.
α/α

Κξηηήξηα θαηάηαμεο

Αληίζηνηρα θξηηήξηα παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Ν. 4014/2011 πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην εηδηθό θξηηήξην
θαηάηαμεο

Αλαθνξά ζην Παξ. Ι
ηνπ Ν.4014/11

α

β

γ

δ

1

Δίδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο

Υξήζε θπζηθψλ πφξσλ

Παξάγ. 1

Παξαγσγή απνβιήησλ

Παξάγ. 1

Ρχπαλζε θαη νριήζεηο

Παξάγ. 1

Κίλδπλνο αηπρεκάησλ

Παξάγ. 1

Μέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα επηπηψζεσλ

Παξάγ. 3

Πηζαλφηεηα επηπηψζεσλ

Παξάγ. 3

Γηάξθεηα, ζπρλφηεηα θαη αλαζηξεςηκφηεηα επηπηψζεσλ

Παξάγ. 3

2

Μέγεζνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο

Μέγεζνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο

Παξάγ. 1

3

Υξήζεηο γεο

Τπάξρνπζα ρξήζε γεο

Παξάγ. 2

πζζψξεπζε κε άιια έξγα

Παξάγ. 1

Πινχηνο, πνηφηεηα θαη αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο,
ηδηαίηεξα γηα:

Παξάγ. 2

4

5

Δπαηζζεζία θαη αθνκνησηηθή ηθαλφηεηα θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο

Έθηαζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ

-

Παξάθηηεο πεξηνρέο

Παξάγ. 2

-

Οξεηλέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο

Παξάγ. 2

-

Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Ν.3937/ 2011 (Πξνζηαζία Βηνπνηθηιφηεηαο), φπσο ηζρχεη.

Παξάγ. 2

-

Πεξηνρέο, φπνπ θαηαζηξαηεγνχληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.

Παξάγ. 2

-

Σνπία ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο.

Παξάγ. 2

Έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ (πεξηνρή θαη κέγεζνο ζηγφκελνπ πιεζπζκνχ).

Παξάγ. 3

Γηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο επηπηψζεσλ.

Παξάγ. 3

Ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.

Παξάγ. 2

1.2. Υποκπιηήπια καηάηαξηρ έπγων ή δπαζηηπιοηήηων
Ζ ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ (ζηήιε β ηνπ Πίλαθα 2) δελ αξθεί πάληνηε γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν.4014/2011.
Δηδηθφηεξα, κε εμαίξεζε :
 ην θξηηήξην 1 (είδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο) πνπ ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ, πνπ θαηνλνκάδνληαη ζην πο ζρεηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο εζσθιείεη ζρεδφλ κνλνζήκαληα ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν.4014/2011, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε γ ηνπ Πίλαθα 2 θαη
 ην θξηηήξην 2 (κέγεζνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο), πνπ αληηζηνηρεί κνλνζήκαληα ζε έλα κφλν θξηηήξην ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Ν.4014/2011 (ζηήιε γ ηνπ Πίλαθα 2),
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γηα φια ηα ππφινηπα θξηηήξηα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Π.ρ. θαηά ηελ εθαξκν γή ηνπ θξηηεξίνπ 3 (Υξήζεηο γεο) πξέπεη λα
δηαθξηζνχλ πεξαηηέξσ πεξηπηψζεηο αλ ην εμεηαδφκελν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο επηηξεπφκελσλ ζπκβαηψλ ρξήζε σλ ε φρη, ή εληφο νξγαλσκέλνπ ππνδνρέα
δξαζηεξηνηήησλ ή εληφο ζρεδίνπ πφιεο θ.ιπ.
Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ ηεο ζηήιεο β ηνπ Πίλαθα 2 ζε ππνθξηηήξηα, πνπ εμεηδηθεχνπλ απηά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Σα ζεζπηδφκελα
ππνθξηηήξηα γηα θάζε θξηηήξην παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.
Πίλαθαο 3: Τπνθξηηήξηα θαηάηαμεο αλά θξηηήξην
α/α

Κξηηήξηα

α/α

Τπνθξηηήξηα

α

β

γ

δ

1

2

3

2.

Χρήζεις γης

Εσαιζθηζία και αθομοιωηική ικανόηηηα θσζικού περιβάλλονηος

Έκηαζη περιβαλλονηικών επιπηώζεων

1.1

Δπηρεηξεκαηηθά πάξθα

1.2

πζζψξεπζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο (πεξηνρέο άηππεο επαγγεικαηηθήο ζπγθέληξσζεο)

1.3

Γεσξγηθή γε

1.4

Δληφο εγθεθξηκέλνπ ΓΠ κε αιινχ αλαθεξφκελνπ

1.5

Δθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ (πεξηνρέο κε πξνβιεπφκελσλ ρξήζεσλ)

2.1

Πξνζηαηεπφκελεο ή δηαηεξεηέεο πεξηνρέο βάζεη θνηλνηηθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο

2.2

Τγξφηνπνη ή παξάθηηεο πεξηνρέο ή νξεηλέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο πνπ δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε
λνκνζεζία.

2.3

Πεξηνρέο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο.

2.4

Γηάζεζε απνβιήησλ ζε επαίζζεηνπο απνδέθηεο ή απνδέθηεο φπνπ ήδε θαηαζηξαηεγνχληαη ηα
πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηεο θνηλνηηθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο

2.5

Κακία απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο

3.1

Γπλαηφηεηα δηαζπλνξηαθψλ επηπηψζεσλ

3.2

Δληφο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο (πεξηνρέο ζπλερνχο δφκεζεο).

3.3

Απφζηαζε ≤ 100 m απφ φξηα νηθηζηηθνχ ηζηνχ

3.4

Απφζηαζε > 100 m θαη ≤ 500 m απφ φξηα νηθηζηηθνχ ηζηνχ

3.5

Απφζηαζε > 500 m απφ φξηα νηθηζηηθνχ ηζηνχ

ύζηεκα κνξηνδόηεζεο αλά ππνθξηηήξην

2.1. Γενικά
Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο Α2 θαη Β, ησλ ππνθείκελσλ ζε δηαδηθαζία επηινγήο έξγσλ ή δξαζηεξηνηήη σλ ηεο Οκάδαο 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ ηεο παξνχζαο
απφθαζεο, θαζηεξψλεηαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο κνξίσλ ζε θάζε ππνθξηηήξην ησλ θξηηεξίσλ, κε απψηεξν ζηφρν θάζε έξγ ν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ εμεηάδεηαη γηα
θαηάηαμε, λα βαζκνινγείηαη ηειηθά κε έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ κνξίσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνθαζίδεηαη ε ηειηθή θαηάηαμε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Όζα πεξηζζφηεξα κφξηα ζπγθεληξψλεη ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα, ηφζν πην αλαιπηηθή θαη επξεία ζα είλαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ π ιεπξάο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη
θαηά ζπλέπεηα ηφζν κεγαιχηεξν ην ελδερφκελν θαηάηαμήο ηνπ ζηελ θαηεγνξία Α2, πνπ ζπλεπάγεηαη ππαγσγή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξη φηεηαο ζηε δηαδηθαζία ΔΠΔ.
Σα ζεζπηδφκελα κφξηα γηα θάζε ππνθξηηήξην δελ είλαη φια ίζα κεηαμχ ηνπο, αιιά απηά πηνζεηνχλ ηαη έηζη, ψζηε λα πξνθχπηεη κηα ζρεηηθή κεζνζηαζκηθή κνξηνδφηεζε θάζε έξγνπ ή
δξαζηεξηφηεηαο, αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε ππνθξηηεξίνπ.
ει. 67 απφ 78

2.2. Μοπιοδόηηζη κπιηηπίων
ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρίδνληαη ζε θάζε ππνθξηηήξην ησλ θξηηεξίσλ. Σα κφξηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη γηα θάζε ππνθξηηήξην, αλάινγα κε ηελ
πεξηβαιινληηθή βαξχηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ππνθξηηεξίνπ, αιιά παξακέλνπλ ίδηα γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ (αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ή ην κέγεζνο ηνπ
έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο), πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην πάληνηε ππνθξηηήξην.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη αθφκε θαη αλ έλα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξα ππνθξηηήξηα ηεο ίδηαο νκάδαο θξηηεξίσλ, επηι έγεηαη ην απζηεξφηεξν ππνθξηηήξην θαη
ιακβάλνληαη ππφςε ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ κφλν ζην ππνθξηηήξην απηφ θαη φρη ην άζξνηζκα ησλ κνξίσλ φισλ ησλ ππνθξηηεξίσλ ηεο ίδηαο νκάδαο θξηηεξίσλ ζηα νπνία
εκπίπηεη ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα. Π.ρ. αλ ην έξγν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ εκπίπηεη ηαπηφρξνλα ζηα ππνθξηηήξηα 2.1 (Πξνζηαηεπφκελεο ή δηαηεξεηέεο πεξηνρέο βάζεη
θνηλνηηθήο ή εζληθήο λνκνζεζίαο) θαη 2.3 (Πεξηνρέο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο) ηνπ Πίλαθα 4, ηφηε ην έξγν απηφ ζα κνξηνδνηεζεί κε 100 κφξηα γηα ηελ
νκάδα θξηηεξίσλ κε α/α 2, πνπ αληηζηνηρεί ζην ππνθξηηήξην 2.1 θαη φρη κε 180 πνπ αληηζηνηρνχλ ζην άζξνηζκα ησλ ππνθξηηεξίσλ 2.1 θαη 2.3.
Ο ζπλνιηθφο κέγηζηνο αξηζκφο κνξίσλ, βάζεη ηνπ Πίλαθα 4, πξνθχπηεη φηαλ θάπνην έξγν ή δξαζηεξηφηεηαο εκπίπηεη ηαπηφρξνλα ζηα ππνθξηηήξηα 1.3 (70 κφξηα), 2.1 (100 κφξηα)
θαη 3.1 (80 κφξηα), δειαδή ζπγθεληξψλεη αζξνηζηηθά 250 κφξηα.
ην θάησ κέξνο ηνπ Πίλαθα 4 αλαγξάθνληαη ν κέγηζηνο θαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο αξηζκφο κνξίσλ ησλ νκάδσλ θξηηεξίσλ 1, 2 θαη 3. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ βάζεη ηνπ Πίλαθα
4, σο εμήο

Μέγηζηε δπλαηή κνξηνδφηεζε βάζεη θξηηεξίσλ 1, 2 θαη 3 = 70 + 100 + 80 = 250 (αληηζηνηρνχλ ζηα ππνθξηηήξηα 1.3, 2.1 θαη 3.1)

Διάρηζηε δπλαηή κνξηνδφηεζε βάζεη θξηηεξίσλ 1, 2 θαη 3 = 10 + 10 + 10 = 30 (αληηζηνηρνχλ ζηα ππνθξηηήξηα 1.1, 2.5 θαη 3.5).
3.
Γηαδηθαζία θαηάηαμεο έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο Α2 θαη Β
Γηα ηελ θαηάηαμε ελφο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο ζηηο θαηεγνξίεο Α2 ή Β αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα:
1.
Ο ελδηαθεξφκελνο επηιέγεη θαηαξρήλ απφ ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε πνπ
ηνλ ελδηαθέξεη, π.ρ. «α/α 9 : Δπεμεξγαζία ηνκάηαο, δπλακηθφηεηαο 300 t/d».
2.
Αθνινχζσο απφ ηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ επηιέγεη ηα ππνθξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Αο ππνζέζνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο εκπίπηεη ζηα ππνθξηηήξηα κε α/α :

1.3: Γεσξγηθή γε

2.3: Πεξηνρέο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο.

3.5: Απφζηαζε > 500 m απφ φξηα νηθηζηηθνχ ηζηνχ.
3.
Σα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πην πάλσ ππνθξηηήξηα 1.3, 2.3 θαη 3.5 είλαη : 70, 80 θαη 10 αληίζηνηρα θαη ην άζξνηζκα απηψλ είλαη 160. Σα κφξηα απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε νκάδα θξηηεξίσλ θαη ην άζξνηζκα απηψλ κεηαθέξνληαη ζηε ζηήιε ζη ηνπ Πίλαθα 4, ζηελ ίδηα ζεηξά πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ππ νθξηηήξην.
4.
Με βάζε ην άζξνηζκα ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε δξαζηεξηφηεηα απφ ηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 4 θαη ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο εληνπίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΥ ε πεξίπησζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Δάλ ε πξνθ χπηνπζα πεξίπησζε εκπίπηεη ζηε ζηήιε Α2, ε δξαζηεξηφηεηα ππάγεηαη
ζηελ ππνθαηεγνξία Α2.
5.
Δάλ ε δξαζηεξηφηεηα δελ εληνπίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ηεο ζηήιεο Α2 ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΥ, ηφηε θ αηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Β.
Π.ρ. γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πην πάλσ παξαδείγκαηνο, κε βάζε ηε δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο (300 t/d) θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ κνξίσλ ησλ ππνθξηηεξίσλ (160), ε ζέζε
ηεο εγθαηάζηαζεο ζηνλ Πίλαθα 1 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε : ≤ 300 t/d θαη > 150 κφξηα, πνπ εληνπίδεηαη ζηε ζηήιε Α2 ηνπ ίδηνπ πίλαθα. πλεπψο ε δξαζηεξηφηεηα θαηαηάζζεηαη
ζηελ ππνθαηεγνξία Α2.
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Πίλαθαο 4: Μνξηνδόηεζε βάζεη ινηπώλ θξηηεξίσλ πιελ κεγέζνπο θαη είδνπο δξαζηεξηόηεηαο
α/α

Κξηηήξηα

α/α

Τπνθξηηήξηα

Μόξηα

Δπηινγή

α

β

γ

δ

ε

ζη

Χρήζεις γης

1

Εσαιζθηζία και αθομοιωηική ικανόηηηα
θσζικού περιβάλλονηος

2

3

Έκηαζη περιβαλλονηικών επιπηώζεων

1.1

Δπηρεηξεκαηηθά πάξθα

10

1.2

πζζψξεπζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο (πεξηνρέο άηππεο
επαγγεικαηηθήο ζπγθέληξσζεο)

30

1.3

Γεσξγηθή γε

70

1.4

Δληφο εγθεθξηκέλνπ ΓΠ κε αιινχ αλαθεξφκελνπ

50

1.5

Δθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ (πεξηνρέο κε πξνβιεπφκελσλ ρξήζεσλ)

40

2.1

Πξνζηαηεπφκελεο ή δηαηεξεηέεο πεξηνρέο βάζεη θνηλνηηθήο ή εζληθήο
λνκνζεζίαο

100

2.2

Τγξφηνπνη ή παξάθηηεο πεξηνρέο ή νξεηλέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο πνπ δελ
πξνζηαηεχνληαη απφ ηε λνκνζεζία.

80

2.3

Πεξηνρέο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο.

80

2.4

Γηάζεζε απνβιήησλ ζε επαίζζεηνπο απνδέθηεο ή απνδέθηεο φπνπ ήδε
θαηαζηξαηεγνχληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηεο θνηλνηηθήο ή εζληθήο
λνκνζεζίαο

80

2.5

Κακία απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο

10

3.1

Γπλαηφηεηα δηαζπλνξηαθψλ επηπηψζεσλ

80

3.2

Δληφο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο (πεξηνρέο ζεκαληηθήο δφκεζεο).

60

3.3

Απφζηαζε ≤100 m απφ φξηα νηθηζηηθνχ ηζηνχ

40

3.4

Απφζηαζε > 100 m θαη ≤ 500 m απφ φξηα νηθηζηηθνχ ηζηνχ

30

3.5

Απφζηαζε > 500 m απφ φξηα νηθηζηηθνχ ηζηνχ

10

Σύνολο μοριοδόηηζης
Μέγηζηε δπλαηή κνξηνδφηεζε βάζεη θξηηεξίσλ 1, 2 θαη 3

250

Διάρηζηε δπλαηή κνξηνδφηεζε βάζεη θξηηεξίσλ 1, 2 θαη 3

30
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Παξάξηεκα X
ε

Οκάδα 10 : Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

P ≥ 40 MW
ή
P > 25 MW θαη εληφο
πεξηνρψλ δηθηχνπ
Natura 2000
ή
L ≥ 20 km

1 < P < 40 MW
θαη
L < 20 km

Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ αηνιηθή
ελέξγεηα

2

Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ
θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο

P ≥ 10 MW

0,5 < P < 10 MW

3

Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ειηνζεξκηθνχο
ζηαζκνχο

P ≥ 10 MW

0,5 < P < 10 MW

4

Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ γεσζεξκηθνχο
ζηαζκνχο

P ≥ 5 MW

0,5 < P < 5 MW

5

Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ζηαζκνχο
βηνθαπζίκσλ

P ≥ 10 MW

0,5 < P < 10 MW

α) Ζιεθηξνπαξαγσγή κε θαχζε
βηναεξίνπ

P ≥ 3 MW

0,5 < P < 3 MW

β) Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο
βηναεξίνπ πξνο παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

Παξαηεξήζεηο

P: εγθαηεζηεκέλε ηζρχο

1

6

Καηεγνξία B

0,02 < P < 1 MW

L: κήθνο δηαζπλδεηηθήο γξακκήο
κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο (150 kV)
Σα ζπλνδά έξγα (π.ρ. νδνπνηία, δίθηπν
δηαζχλδεζεο) αθνινπζνχλ ηελ θαηεγνξία
ηνπ θπξίσο έξγνπ.

P: εγθαηεζηεκέλε ηζρχο.
Σα ζπλνδά έξγα (π.ρ. νδνπνηία, δίθηπν
δηαζχλδεζεο) αθνινπζνχλ ηελ θαηεγνξία
ηνπ θπξίσο έξγνπ.
Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ζηαζκνχο
βηναεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζε ΥΤΣΑ
αθνινπζεί ηελ θαηάηαμε ηνπ ΥΤΣΑ

Καηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV

P: εγθαηεζηεκέλε ηζρχο.

7

Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ζηαζκνχο
θαχζεο βηνκάδαο

P ≥ 10 MW

0,5 < P < 10 MW
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Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο SRF θαη RDF
φηαλ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζε
πεξηεθηηθφηεηα ζε βηνκάδα πνπ θαζνξίδεη ν
εθάζηνηε θαλνληζκφο αδεηψλ παξαγσγήο.

ε

Οκάδα 10 : Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

8

Τδξνειεθηξηθά έξγα

α) P > 15 MW
3
β) V > 1.000.000 m
γ) Με εθηξνπή λεξνχ ζε
πδαηφξεκα άιιεο ΛΑΠ
δ) L > 8 km, εάλ ηα
πδξαπιηθά κέξε ηνπ έξγνπ
(πδξνιεςία, αγσγφο
εθηξνπήο θαη
πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο)
θαη ε ιεθάλε θαηάθιπζεο
θαη ην ηκήκα εθηξνπήο ηνπ
πδαηνξέκαηνο είλαη εθηφο
πεξηνρήο Natura 2000
ε) L > 4 km, εάλ ηα
πδξαπιηθά κέξε ηνπ έξγνπ
ή ε ιεθάλε θαηάθιπζεο ή
ην ηκήκα εθηξνπήο ηνπ
πδαηνξέκαηνο, είλαη εληφο
πεξηνρήο Natura 2000

9

Τβξηδηθά έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο («Τβξηδηθνί ζηαζκνί»)

α) Καηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ επηκέξνπο έξγνπ ηνπο κε ηελ πςειφηεξε θαηάηαμε.
β) ηελ πεξίπησζε πβξηδηθψλ ζηαζκψλ κε κέζν απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ηακηεπηήξεο λεξνχ, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ κηθηνχ φγθνπ
γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο, ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα ησλ κηθηψλ φγθσλ ηνπο.
γ) ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηακηεπηήξεο είλαη εμσπνηάκηνη, ε θαηάηαμε ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο ηνπο γίλεηαη βάζεη ηεο κεγαιχηεξεο ησλ αθφινπζσλ
ηηκψλ: πνζφηεηα λεξνχ πνπ ιακβάλεηαη εηεζίσο γηα αλαπιήξσζε απσιεηψλ λεξνχ, ή ην 10% ηνπ κηθηνχ φγθνπ ηνπ ηακηεπηήξα κε ην
κεγαιχηεξν φγθν.
δ) Αληιεζηνηακηεπηηθά ζπγθξνηήκαηα πβξηδηθψλ ζηαζκψλ κε εμσπνηάκηνπο ηακηεπηήξεο, δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πδξνειεθηξηθά έξγα, θαη
νκνίσο νη αγσγνί κεηαθνξάο λεξνχ ηνπο δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αγσγνί εθηξνπήο.
ε) Αληηζέησο αληιεζηνηακηεπηηθά ζπγθξνηήκαηα πβξηδηθψλ ζηαζκψλ κε εζσπνηάκηνπο ηακηεπηήξεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πδξνειεθηξηθά έξγα,
θαη νη αγσγνί κεηαθνξάο λεξνχ ηνπο σο αγσγνί εθηξνπήο.

P ≤ 15 MW θαη
Οη πεξηπηψζεηο πνπ
3
V≤1.000.000 m
ππνιείπνληαη απηψλ ησλ
ππνθαηεγνξηψλ Α1 θαη Α2
θαη
α) 8 km ≥ L > 250 m, εάλ ηα
πδξαπιηθά κέξε ηνπ έξγνπ
θαη ε ιεθάλε θαηάθιπζεο
θαη ην ηκήκα εθηξνπήο ηνπ
πδαηνξέκαηνο είλαη εθηφο
πεξηνρήο Natura 2000
β) L ≤ 4 km, εάλ ηα
πδξαπιηθά κέξε ηνπ έξγνπ
ή ε ιεθάλε θαηάθιπζεο ή
ην ηκήκα εθηξνπήο ηνπ
πδαηνξέκαηνο, είλαη εληφο
πεξηνρήο Natura 2000
γ) Με εθηξνπή λεξνχ ζε άιιν
πδαηφξεκα, εληφο ηεο ίδηαο
ΛΑΠ, πέξαλ απηνχ ζην
νπνίν ζπκβάιιεη ην
πδαηφξεκα πδξνιεςίαο
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Ηζρχο
Μηθηφο φγθνο ιεθάλεο θαηάθιπζεο
ζηε ζηάζκε ππεξρείιηζεο
L:
Μήθνο αγσγνχ εθηξνπήο
ΛΑΠ: Φπζηθή ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ
Σα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο είδνπο
εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά κε απηά ηεο
θαηάηαμεο ηνπ είδνπο «Φξάγκαηα θαη
αλαβαζκνί εληφο θνίηεο πδαηνξεκάησλ».
Σα ζπλνδά έξγα ησλ πδξνειεθηξηθψλ
έξγσλ (νδνπνηία, γξακκέο κεηαθνξάο
ξεχκαηνο θιπ), ζπκπαξαζχξνληαη απφ ηελ
θαηάηαμε ησλ ηειεπηαίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ πδξνειεθηξηθφ έξγν
απνηειεί ζπλνδφ έξγν άιινπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ πςειφηεξεο
θαηάηαμεο (π.ρ. θξάγκα ηακίεπζεο ή
πδξνιεςία απφ πδαηφξεκα γηα χδξεπζε ή
άξδεπζε) ηφηε ζπκπαξαζχξεηαη ζηελ
ηειεπηαία.
ε πεξίπησζε πνπ ην πδξνειεθηξηθφ έξγν
απνηειεί ζπλνδφ έξγν πθηζηάκελνπ, ηνπ
νπνίνπ δελ κεηαβάιιεη ηηο πδξνινγηθέο
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο (πνζφηεηα πξνο
απφιεςε θαη ρξνληθή πεξίνδνο
απφιεςεο), θαη επηπιένλ L ≤ 250 m, ηφηε
θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Β.
ε πεξίπησζε πδξνιεςίαο απφ
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θιάδνπο ηνπ ίδηνπ
πδαηνξέκαηνο, ην L ππνινγίδεηαη σο
άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο L.
P:
V:

Παξάξηεκα XI
ε

Οκάδα 11 : Μεηαθνξά ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη ρεκηθώλ νπζηώλ
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο

Μεηαθοπά – διακίνηζη καςζίμων και σημικών οςζιών

1

Αγσγνί θαπζίκσλ εζληθήο ζεκαζίαο ή εληαγκέλνη ζηα επξσπατθά ή
δηεζλή δίθηπα θαη ππνζηεξηθηηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο

Σν ζχλνιν
L: ζπλνιηθφ κήθνο.

2

Αγσγνί πγξψλ θαπζίκσλ θαη ππνζηεξηθηηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο
(αληιηνζηάζηα, κεηξεηηθνί ζηαζκνί θ.ιπ.)

L ≥ 20 km
ή
Φ ≥ 400 mm

3

Αγσγνί αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ππνζηεξηθηέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο
(ζηαζκνί κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο πίεζεο θ.ιπ.)

L ≥ 20 km
ή
P ≥ 19 bar

L < 20 km
θαη
4 ≤ P <19 bar
εθηφο νδηθνχ δηθηχνπ

4

Αγσγνί ρεκηθψλ νπζηψλ (πγξψλ θαη αεξίσλ)

L ≥ 20 km
ή
Φ ≥ 400 mm

L < 20 km

5

ηαζκνί ππνδνρήο πγξνπνηεκέλσλ αέξησλ θαπζίκσλ

6

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά αηκνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ, κε ηηο
ζπλνδεπηηθέο απηψλ εγθαηαζηάζεηο

7

ηαζκνί αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ κε αέξηα ή πγξά θαχζηκα

Φ: δηάκεηξνο

L < 20 km

Γελ πεξηιακβάλνληαη νη αγσγνί εληφο
εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη αμηνινγνχληαη
καδί κε απηέο
L: ζπλνιηθφ κήθνο
P: πίεζε ιεηηνπξγίαο

L: ζπλνιηθφ κήθνο.
Φ: δηάκεηξνο
Πεξηιακβάλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο
επαλαεξηνπνίεζεο

Σν ζχλνιν

Γελ αθνξά ηδηφρξεζε θαη
ηδηνθαηαλάισζε

Σν ζχλνιν
Σν ζχλνιν
Μεηαθοπά ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ

8

Δλαέξηεο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηηο
ζπλνδεπηηθέο απηψλ εγθαηαζηάζεηο (ππνζηαζκνί θαη θέληξα
ππεξπςειήο ηάζεο)

9

Μεκνλσκέλα θέληξα ππεξπςειήο ηάζεο θαη ππνζηαζκνί επί ηεο
επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο.

α) Σ > 150 kV
ή
β) Σ = 150 kV θαη
L > 20 km
Σ > 150 kV
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50 ≤ Σ ≤ 150
θαη L < 20 km

50 ≤ Σ ≤ 150 kV

Σ: ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο
L: κήθνο γξακκήο

Σ: ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ

Παξάξηεκα XII
ε

Οκάδα 12 : Δηδηθά έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

L ≥ 20 km
ή
Φ ≥ 400 mm

L < 20 km

> 20 ζηξέκκαηα

≤ 20 ζηξέκκαηα

1

Αγσγνί ρεκηθψλ νπζηψλ (πγξψλ θαη αεξίσλ)

2

Δπίγεηα θέληξα δνξπθνξηθψλ δεχμεσλ

3

Πάξθα θεξαηψλ ηειεφξαζεο, ξαδηνθψλνπ, ηειεθσλίαο
θιπ

4

Κέληξα εθπνκπήο-αλακεηαδφηεο ηειεφξαζεο ή
ξαδηνθψλνπ

5

Radar

Σν ζχλνιν

6

Κνκβηθνί ζηαζκνί θηλεηήο θαη αζχξκαηεο ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο

Σν ζχλνιν

7

ηαζκνί βάζεο θηλεηήο θαη αζχξκαηεο ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο
(εθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα κηθξνθπςειψλ)

8

Κιίλεο δνθηκψλ θηλεηήξσλ, ζηξνβίισλ ή αεξησζεηψλ

9

Αιπθέο

10

Αξρηθή δάζσζε θαη απνδάζσζε κε ζθνπφ κηα άιιε
κνξθή εθκεηάιιεπζεο ηνπ εδάθνπο

11

Υψξνη ζπγθέληξσζεο θαη δηαθίλεζεο παιαηψλ κεηάιισλ ή
πξνζσξηλήο ζπγθέληξσζεο νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ
δσήο

12

Υψξνη απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ
πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθίλεζε ρχδελ πιηθψλ (άκκνο,
ραιίθη θ.ά.)

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο
L: ζπλνιηθφ κήθνο.
Φ: δηάκεηξνο

Σν ζχλνιν
EIRP > 10 KW

EIRP: πλνιηθή Δλεξγφο Αθηηλνβνινχκελε
Ηζρχο

EIRP < 10 KW

Όηαλ πεξηιακβάλνπλ
ζπλνδά έξγα νδνπνηίαο
ή/θαη φηαλ βξίζθνληαη
εληφο πεξηνρήο Natura
2000

Κνκβηθφο ζεσξείηαη ν ζηαζκφο κε 30 θαη
άλσ άθξα κηθξνθπκαηηθψλ δεχμεσλ
Όηαλ δελ πεξηιακβάλνπλ
ζπλνδά έξγα νδνπνηίαο
θαη βξίζθνληαη εθηφο
πεξηνρήο Natura 2000

Σν ζχλνιν
Δληφο πεξηνρήο Natura
Δθηφο πεξηνρήο Natura
2000 ή κε
2 E: εκβαδφ ιεθαλψλ
2000 θαη κε E < 1 km
2
Δ ≥ 1 km
Σν ζχλνιν
Τπαίζξηνη κε
2
Δ≥2.000 m

ηεγαζκέλνη
ή ππαίζξηνη κε
2
Δ<2.000 m

E: εκβαδφ ρψξνπ

α) Δληφο ζρεδίνπ πφιεο
ή
β) Δθηφο ζρεδίνπ πφιεο E: εκβαδφ ρψξνπ
θαη
Δ≥ 5 ζηξ.
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ε

Οκάδα 12 : Δηδηθά έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο
α/α

Δίδνο έξγνπ

Τπνθαηεγνξία Α1

Τπνθαηεγνξία Α2

L ≥ 3,5 km

L < 3,5 km

13

Δγθαηαζηάζεηο κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ
(απηνθηλεηνδξφκηα, πίζηεο αγψλσλ κνηνζηθιεηψλ, go cart
θ.ά.)

14

Υεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείκαλζεο ή/θαη
κηθξνεπηζθεπήο ζθαθψλ

15

σθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα

16

α) Νεθξνηαθεία θαη ζπλνδά απηψλ έξγα θαη
εγθαηαζηάζεηο
β) Κέληξα απνηέθξσζεο λεθξψλ

17

Απνηέθξσζε λεθξψλ δψσλ ζπληξνθηάο

Σν ζχλνιν

18

Δμπγίαλζε, απνθαηάζηαζε ή βειηίσζε εδαθψλ

Δ ≥ 1 km

19

Πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο: έξγα ησλ ππνθαηεγνξηψλ Α1
θαη Α2 πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ή θπξίσο
αλάπηπμε θαη δνθηκή λέσλ κεζφδσλ ή πξντφλησλ θαη δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ δχν έηε

Καηεγνξία B

Παξαηεξήζεηο
L: Μήθνο αγσληζηηθήο δηαδξνκήο

Με δπλαηφηεηεο
κηθξνεπηζθεπήο

Υσξίο δπλαηφηεηεο
κηθξνεπηζθεπήο

Α ≥ 500

50 ≤ Α < 500

A: Αξηζκφο ηξνθίκσλ

Σν ζχλνιν
Σν ζχλνιν

2

Σν ζχλνιν ηεο
ππνθαηεγνξίαο Α1
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Δ < 1 km

2

Σν ζχλνιν ηεο
ππνθαηεγνξίαο Α2

E: έθηαζε

Παξάξηεκα XIII

Οη θαηψηαηεο νξηαθέο ηηκέο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη ελ γέλεη ζε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ή ζε πξαγκαηηθή παξαγσγή.
Όηαλ ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ππαγφκελεο ζηελ ίδηα πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο πνπ
πεξηέρεη θαηψηαην φξην, ε δπλακηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ αζξνίδεηαη. Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ, ν ππνινγηζκφο ηζρχεη γηα ην επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ 5.1, 5.3(α) θαη 5.3(β).
1.

Δλεξγεηαθέο βηνκεραλίεο
1.1.
Καχζε θαπζίκσλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ 50 MW ή κεγαιχηεξε
1.2.
Γηχιηζε πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ
1.3.
1.4.

Παξαγσγή νπηάλζξαθα (θνθ)
Αεξηνπνίεζε ή πγξνπνίεζε:
α)

2.

άλζξαθα

β)
άιισλ θαπζίκσλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ 20 MW ή άλσ.
Παξαγσγή θαη επεμεξγαζία κεηάιισλ
2.1.
Φξχμε ή ππξνζπζζσκάησζε κεηαιιεπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεηνχρσλ κεηαιιεπκάησλ)
2.2.

Παξαγσγή ρπηνζηδήξνπ ή ράιπβα (πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελήο ηήμε), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ζπλερνχο ρπηεχζεσο, κε δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 2,5 ηφλσλ ηελ ψξα

2.3.

Δπεμεξγαζία ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ:
α)

έιαζε ελ ζεξκψ, σξηαίαο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 20 ηφλσλ αθαηέξγαζηνπ ράιπβα,

β)

ζθπξειάηεζε κε ζθχξεο θξνπζηηθήο ελέξγεηαο άλσ ησλ 50 kj αλά ζθχξα εθφζνλ ε
ρξεζηκνπνηνχκελε ζεξκηθή ηζρχο ππεξβαίλεη ηα 20 MW,
επίζεζε πξνζηαηεπηηθνχ ζηξψκαηνο ηεγκέλνπ κεηάιινπ, κε σξηαία δπλακηθφηεηα θαηεξγαζίαο άλσ

γ)

ησλ δχν ηφλσλ αθαηέξγαζηνπ ράιπβα.
2.4.
2.5.

Υπηήξηα ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ κε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 20 ηφλσλ εκεξεζίσο.
Δπεμεξγαζία κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ:
α)

β)

3.

αλάθηεζεο, θαη ιεηηνπξγία ρπηεξίσλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ κε ηεθηηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 4
ηφλσλ εκεξεζίσο γηα ην κφιπβδν θαη ην θάδκην ή 20 ηφλσλ εκεξεζίσο γηα φια ηα άιια κέηαιια.
2.6.
Δπηθαλεηαθή επεμεξγαζία κεηάιισλ ή πιαζηηθψλ πιηθψλ κε ειεθηξνιπηηθέο ή ρεκηθέο δηεξγαζίεο, εθφζνλ ν
φγθνο ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεξγαζία ππεξβαίλεη ηα 30 m3.
Βηνκεραλία νξπθηώλ πξντόλησλ

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

παξαγσγή αθαηέξγαζησλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ απφ κεηαιιεχκαηα, ζπκππθλψκαηα ή
δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο, κε κεηαιινπξγηθέο, ρεκηθέο ή ειεθηξνιπηηθέο δηεξγαζίεο,
ηήμε θαη θξακκαηνπνίεζε κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ

Παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηνπ θαη νμεηδίνπ ηνπ καγλεζίνπ:
α)

παξαγσγή θιίλθεξ ηζηκέληνπ ζε πεξηζηξνθηθέο θακίλνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 500
ηφλσλ εκεξεζίσο ή ζε άιιεο θακίλνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 50 ηφλσλ εκεξεζίσο·

β)
γ)

παξαγσγή αζβέζηνπ ζε θακίλνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 50 ηφλσλ εκεξεζίσο·
παξαγσγή νμεηδίνπ ηνπ καγλεζίνπ ζε θακίλνπο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 50 ηφλσλ
εκεξεζίσο.

Παξαγσγή ακηάληνπ ή θαηαζθεπή πξντφλησλ κε βάζε ηνλ ακίαλην.
Παξαγσγή πάινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηλψλ πάινπ, κε ηεθηηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 20 ηφλσλ
εκεξεζίσο.
Σήμε νξπθηψλ πιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο ηλψλ απφ νξπθηέο χιεο, κε εκεξήζηα
ηεθηηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 20 ηφλσλ.
Παξαγσγή θεξακηθψλ πξντφλησλ κε πχξσζε, ηδίσο δε θεξακηδηψλ, ηνχβισλ, ππξίκαρσλ ηνχβισλ,
πιαθηδίσλ, πήιηλσλ ζθεπψλ ή πνξζειάλεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 75 ηφλσλ
3
εκεξεζίσο·θαη/ή δπλακηθφηεηαο θακίλνπ άλσ ησλ 4 m θαη ππθλφηεηαο ζηνηβαζίαο αλά θάκηλν άλσ ησλ
3
300 kg/m

Υεκηθή βηνκεραλία

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο, σο παξαγσγή θαηά ηελ έλλνηα ησλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ παξφληνο ηκή καηνο λνείηαη ε παξαγσγή, ζε βηνκεραληθή θιίκαθα θαη κε ρεκηθή ή βηνινγηθή θαηεξγαζία,
ησλ νπζηψλ ή νκάδσλ νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 4.1 έσο 4.6.
4.1. Παξαγσγή νξγαληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, φπσο:
α)

απιψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, (επζείαο αιπζίδαο ή θπθιηθψλ, θεθνξεζκέλσλ ή αθφξεζησλ, αιεηθαηηθψλ ή
αξσκαηηθψλ),

β)

νμπγνλνχρσλ πδξνγνλαλζξάθσλ, φπσο αιθννιψλ, αιδευδψλ, θεηνλψλ, θαξβνμπιηθψλ νμέσλ,
εζηέξσλ θαη κεηγκάησλ εζηέξσλ, νμηθψλ ελψζεσλ, αηζέξσλ, ππεξνμεηδίσλ θαη επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ,
ζεηνχρσλ πδξνγνλαλζξάθσλ,

γ)
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δ)

4.2.

ε)

αδσηνχρσλ πδξνγνλαλζξάθσλ, φπσο ακηλψλ, ακηδίσλ, ληηξσκέλσλ, ληηξσδψλ ή ληηξηθψλ ελψζεσλ,
ληηξηιίσλ, θπαληθψλ θαη ηζνθπαληθψλ ελψζεσλ,
θσζθνξνχρσλ πδξνγνλαλζξάθσλ,

ζη)
δ)

αινγνλνχρσλ πδξνγνλαλζξάθσλ,
νξγαλνκεηαιιηθψλ ελψζεσλ,

ε)
ζ)

πιαζηηθψλ πιψλ, (πνιπκεξψλ, ζπλζεηηθψλ ηλψλ, ηλψλ κε βάζε ηελ θπηηαξίλε),
ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ,

η)
ηα)

ρξσκάησλ θαη ρξσζηηθψλ πιηθψλ,
απνξξππαληηθψλ θαη ηαζηελεξγψλ νπζηψλ.

Παξαγσγή αλφξγαλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, φπσο:
α)

αεξίσλ, φπσο ακκσλίαο, ρισξίνπ ή πδξνρισξίνπ, θζνξίνπ ή πδξνθζνξίνπ, νμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα,
ζεηνχρσλ ελψζεσλ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, πδξνγφλνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, θαξβνλπινρισξηδίνπ,

β)

νμέσλ, φπσο ρξσκηθνχ, πδξνθζνξηθνχ, θσζθνξηθνχ, ληηξηθνχ, πδξνρισξηθνχ, ζεητθνχ, αηκίδνληνο
ζεητθνχ, ζεηψδνπο νμένο,

γ)
δ)

βάζεσλ, φπσο πδξνμεηδίνπ ηνπ ακκσλίνπ, πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ, πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ,
αιάησλ, φπσο ρισξηνχρνπ ακκσλίνπ, ρισξηθνχ θαιίνπ, αλζξαθηθνχ θαιίνπ, αλζξαθηθνχ λαηξίνπ,
ππεξβνξηθψλ αιάησλ, ληηξηθνχ αξγχξνπ,
ακεηάιισλ, κεηαιινμεηδίσλ θαη άιισλ αλφξγαλσλ ελψζεσλ, φπσο αλζξαθαζβεζηίνπ, ππξηηίνπ,
αλζξαθνππξηηίνπ.

ε)

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.

Παξαγσγή θσζθνξνχρσλ, αδσηνχρσλ ή θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ (απιψλ ή ζχλζεησλ).
Παξαγσγή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ή βηνθηφλσλ.
Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ελδηακέζσλ πξντφλησλ.
Παξαγσγή εθξεθηηθψλ πιψλ.

Γηαρείξηζε απνβιήησλ

5.1.

5.2.

5.3.

Γηάζεζε ή αλάθηεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εκεξήζηαο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ δέθα ηφλσλ κε κία
ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:
α)
β)

βηνινγηθή θαηεξγαζία,
θπζηθνρεκηθή θαηεξγαζία,

γ)

αλάκεημε ή κείμε, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ζε κηα απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζεκεία 5.1 θαη 5.2,

δ)
ε)

επαλαζπζθεπαζία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ζε κηα απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζεκεία 5.1 θαη 5.2,
αλάθηεζε/αλαγέλλεζε δηαιπηψλ,

ζη)
δ)

αλαθχθισζε/αλάθηεζε αλφξγαλσλ πιηθψλ εθηφο κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ ελψζεσλ,
αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ,

ε)
ζ)

αλάθηεζε ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο,
αλάθηεζε ζπζηαηηθψλ απφ θαηαιχηεο,

η)
ηα)

δηχιηζε πεηξειαίνπ ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε πεηξειαίνπ,
ηεικάησζε.

Γηάζεζε ή αλάθηεζε απνβιήησλ ζε κνλάδεο απνηέθξσζεο ή ζπλαπνηέθξσζεο απνβιήησλ:
α)
β)

γηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα, κε σξηαία δπλακηθφηεηα άλσ ησλ ηξηψλ ηφλσλ,
γηα επηθίλδπλα απφβιεηα εκεξήζηαο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 10 ηφλσλ.

α)

Γηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 50 ηφλσλ κε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
εο
θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία 91/271/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21 Μαΐνπ 1991, γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ

β)

i)
ii)

βηνινγηθή θαηεξγαζία,
θπζηθνρεκηθή θαηεξγαζία,

iii)
iv)

πξνεπεμεξγαζία απνβιήησλ πξνο απνηέθξσζε ή ζπλαπνηέθξσζε,
θαηεξγαζία ζθσξίαο θαη ηέθξαο,

v)

θαηεξγαζία ζε εγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ, απνβιήησλ κεηάιισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ
δσήο ηνπο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.

Αλάθηεζε ή ζπλδπαζκφο αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εκεξήζηαο

δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 75 ηφλσλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία 91/271/ΔΟΚ:
i)
ii)

βηνινγηθή θαηεξγαζία,
πξνεπεμεξγαζία απνβιήησλ πξνο απνηέθξσζε ή ζπλαπνηέθξσζε,

iii)

θαηεξγαζία ζθσξίαο θαη ηέθξαο,
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iv)

θαηεξγαζία, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεκαρηζκνχ, απνβιήησλ κεηάιισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ
δσήο ηνπο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.

Όηαλ ε κνλαδηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε αλαεξφβηα δχκσζε, ε θαηψηαηε
νξηαθή δπλακηθφηεηα νξίδεηαη ζε 100 ηφλνπο εκεξεζίσο.

5.4.

5.5.

5.6.
6.

Υψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2, ζεκείν δ), ηεο νδεγίαο 1999/31/ΔΚ ηνπ
εο
πκβνπιίνπ, ηεο 26 Απξηιίνπ 1999, πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ πνπ δέρνληαη απφβιεηα
άλσ ησλ δέθα ηφλσλ εκεξεζίσο ή νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 25 000 ηφλσλ, εθηφο απφ ηνπο
ρψξνπο ηαθήο αδξαλψλ απνξξηκκάησλ.
Πξνζσξηλή απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζεκείν 5.4, ελ αλακνλή
κηαο εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζεκείσλ 5.1, 5.2, 5.4 θαη 5.6 νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 50 ηφλσλ,
εμαηξνπκέλεο ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ελ αλακνλή ηεο ζπιινγήο, ζην ρψξν παξαγσγήο ησλ
απνβιήησλ.
Τπφγεηα απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 50 ηφλσλ.

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Παξαγσγή ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο:
α)
β)

ραξηνπνιηνχ απφ μχιν ή άιια ηλψδε πιηθά,
ραξηηνχ ή ραξηνληνχ κε εκεξήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 20 ηφλσλ,

γ)

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ αθνινχζσλ μχιηλσλ πεηαζκάησλ, ιεπηδφπιαθαο, κνξηνζαλίδαο ή
ηλνζαλίδαο κε εκεξήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα άλσ ησλ 600 m3.

Πξνεπεμεξγαζία (δξαζηεξηφηεηεο πιχζεο, ιεχθαλζεο, κεξζεξηζκνχ) ή βαθή πθαληηθψλ ηλψλ ή
πθαζκάησλ, εθφζνλ ε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα θαηεξγαζίαο ππεξβαίλεη ηνπο δέθα ηφλνπο.
Γέςε δεξκάησλ, εθφζνλ ε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα θαηεξγαζίαο ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα ηφλνπο ηειηθψλ
πξντφλησλ.
α)
Λεηηνπξγία ζθαγείσλ κε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ζθαγίσλ άλσ ησλ 50 ηφλσλ,
β)
Δπεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε, εθηφο απφ απνθιεηζηηθή ζπζθεπαζία, ησλ αθφινπζσλ πξψησλ
πιψλ, αλεμάξηεηα ηνπ αλ έρνπλ ππνζηεί κεηαπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή δσνηξνθψλ
απφ:

ii)

κφλν δσηθή πξψηε χιε (εθηφο απνθιεηζηηθά ηνπ γάιαθηνο) κε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα
παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ άλσ ησλ 75 ηφλσλ,
κφλν θπηηθή πξψηε χιε, κε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ άλσ ησλ 300 ηφλσλ
εκεξεζίσο ή 600 ηφλσλ εκεξεζίσο, φηαλ ε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί γηα πεξίνδν φρη κεγαιχηεξε
ησλ 90 ζπλερφκελσλ εκεξψλ εληφο ελφο έηνπο,

iii)

δσηθή θαη θπηηθή πξψηε χιε ηφζν ζε ζπλδπαζκέλα φζν θαη ζε μερσξηζηά πξντφληα κε εκεξήζηα
δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ ζε ηφλνπο κεγαιχηεξε απφ:

i)

-

75, εάλ ην A ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην 10, ή

[300 - (22,5  A)] ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο
φπνπ «Α» είλαη ην θιάζκα ησλ δσηθψλ πξψησλ πιψλ (ζε πνζνζηφ βάξνπο επί ηνηο εθαηφ)
ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ. ην ηειηθφ βάξνο ησλ πξντφλησλ δελ
πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία.

Ζ παξνχζα ελφηεηα δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε πξψηε χιε είλαη απνθιεηζηηθά γάια
γ)

Δπεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε γάιαθηνο κφλνλ φηαλ ε πνζφηεηα ηνπ ιακβαλνκέλνπ γάιαθηνο
ππεξβαίλεη ηνπο 200 ηφλνπο εκεξεζίσο (κέζε εηήζηα ηηκή).
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6.5.
6.6.

Γηάζεζε ή αλαθχθισζε ζθαγίσλ ή δσηθψλ απνξξηκκάησλ κε εκεξήζηα δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο
αλψηεξε ησλ 10 ηφλσλ.
Δληαηηθή εθηξνθή πνπιεξηθψλ ή:
α)

κε πεξηζζφηεξεο απφ 40 000 ζέζεηο γηα πνπιεξηθά·

β)
γ)

κε πεξηζζφηεξεο απφ 2 000 ζέζεηο γηα ρνίξνπο παξαγσγήο (άλσ ησλ 30 kg), ή
κε πεξηζζφηεξεο απφ 750 ζέζεηο γηα ρνηξνκεηέξεο.

Δπηθαλεηαθή επεμεξγαζία πιψλ, αληηθεηκέλσλ ή πξντφλησλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νξγαληθψλ δηαιπηψλ,
ηδίσο γηα ηηο εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο, εθηχπσζεο, επίζηξσζεο, απνιίπαλζεο, αδηαβξνρνπνίεζεο,
θνιιαξίζκαηνο, βαθήο, θαζαξηζκνχ ή δηαβξνρήο, κε δπλακηθφηεηα θαηαλάισζεο νξγαληθψλ δηαιπηψλ
άλσ ησλ 150 kg αλά ψξα ή άλσ ησλ 200 ηφλσλ αλά έηνο.
6.8. Παξαγσγή άλζξαθα (ζθιεξφο άλζξαθαο) ή ειεθηξνγξαθίηε κε θαχζε ή γξαθηηνπνίεζε.
6.9. Γέζκεπζε ξεπκάησλ CO2 απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία γηα ζθνπνχο
απνζήθεπζεο ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη' εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2009/31/ΔΚ.
6.10. πληήξεζε μχινπ θαη πξντφλησλ μχινπ κε ρεκηθέο νπζίεο κε εκεξήζηα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα άλσ
ησλ 75 m3 πιελ ηεο επεμεξγαζίαο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζνκθνχ.
6.11. Αλεμάξηεηε επεμεξγαζία ιπκάησλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία 91/271/ΔΟΚ θαη απνξξίπηνληαη
απφ εγθαηάζηαζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ην θεθάιαην II.
6.7.
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