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Αριθμ. οικ. 145799 /05 (ΦΕΚ 1002 Β /18-7-2005): Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄91).  
 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 91 Α/25.4.2002) «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ κ.λπ.» (Α΄91).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση...» (Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα 
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρ. Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).  
3. Την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24 ης Σεπτεμβρίου 1996 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 257/ 26/10.10.1996).  
4. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3 ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EEL 73/5/ 14.3.1997).  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 
2081/ 1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2 περ. α) του ν. 
2469/1997 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).  
6. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/ 5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ 5.8.2002) κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 
160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 
1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α’ 91)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
 
 
Άρθρο 1  
Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) κοινή υπουργική 
απόφαση, ως ακολούθως:  



1. Προστίθενται στην ομάδα «Λιμενικά Έργα» του Πίνακα 3 του Παραρτήματος 1 
της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, τα έργα και δραστηριότητες 
του Πίνακα 1 της παρούσας Απόφασης.  
2α. Προστίθεται στην ομάδα «Ειδικά Έργα» του Πίνακα 10 του Παραρτήματος 1, 
της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η δραστηριότητα με α/α 9γ, 
του Πίνακα 2 της παρούσας Απόφασης.  
2β. Αντικαθίσταται στην ομάδα «Ειδικά Έργα» του Πίνακα 10 του Παραρτήματος 
1, της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η δραστηριότητα με α/α 
12, του Πίνακα 2 της παρούσας Απόφασης.  
3. Αντικαθίσταται στην ομάδα «Συστήματα Υποδομών» του Πίνακα 4 του 
Παραρτήματος 1, της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η 
δραστηριότητα με α/α 2, όπως στον Πίνακα 3 της παρούσας Απόφασης.  
4. Αντικαθίσταται στην ομάδα «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις» του Πίνακα 9 του 
Παραρτήματος 1, της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, η 
δραστηριότητα με α/α 270, όπως στον Πίνακα 4 της παρούσας Απόφασης.  
5. Αντικαθίστανται στην ομάδα «Τουριστικές Εγκαταστάσεις-Εργασίες 
Πολεοδομίας» του Πίνακα 6 του Παραρτήματος 1, της προαναφερόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης, οι δραστηριότητες με α/α 1 έως και 5, όπως στον Πίνακα 5 
της παρούσας Απόφασης.  
 
 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
3η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4η 

 

10.3 Πλωτά φράγματα 
προστασίας ακτών από 
ρύπανση (Συστήματα 
Περισυλλογής και 
Συγκράτησης Απορριμμάτων 
σε υδάτινο περιβάλλον 

  Εφόσον 
βρίσκονται εντός 
περιοχών 
NATURA 2000 

Εφόσον 
βρίσκονται εκτός 
περιοχών 
NATURA 2000 

Εξαιρούνται τα 
πλωτά φράγματα 
αντιμετώπισης 
έκτακτων 
περιστατικών 
ρύπανσης της 
θάλασσας. 

       
12 Λοιπά έργα      
12.1 Τεχνητά ύφαλοι στον 

πυθμένα της θάλασσας 
- - Ανεξαρτήτως 

αριθμού 
στοιχείων  

- Για την ανάπτυξη 
της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
3η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4η 

 

9. γ. Αεροδρόμια σε υδάτινες 
επιφάνειες  

- Εφόσον 
βρίσκονται εντός 
περιοχών 
NATURA 2000 

Εφόσον 
βρίσκονται εκτός 
περιοχών 
NATURA 2000 

-  

 



12 Ηλεκτροπαραγωγή από 
φωτοβολταικά συστήματα  

 ≥ 2MW α. 2MW-20KW 
εφόσον βρίσκεται 
εκτός περιοχών 
NATURA 2000, 
Εθνικών 
Δρυμών, 
παραδοσιακών 
οικισμών και 
περιοχών 
Αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος β. 
<2ΜW  εφόσον 
βρίσκεται εντός 
περιοχών 
NATURA 2000, 
Εθνικών Δρυμών 
, παραδοσιακών 
οικισμών και 
περιοχών 
αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος 

- Οι μονάδες 
αναφέρονται σε 
εγκατεστημένη 
ισχύ. Η 
υποκατηγορία 
των συνοδών 
έργων (π.χ. 
οδοποιία), εφ΄ 
όσον είναι 
νεώτερη, 
συμπαρασύρει 
την 
υποκατηγορία 
του κυρίως 
έργου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
3η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4η 

 

2.α Υγειονομική ταφή 
επικίνδυνων αποβλήτων  

Το σύνολο  - - -  

2.β Μεταφόρτωση επικίνδυνων 
αποβλήτων  

- Το σύνολο  - -  

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΣΥΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

   ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
3η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4η 

 

270α. Εγκαταστάσεις 
παντός είδους 
αποθήκευσης 
τοξικών και 
επικίνδυνων 
ουσιών μ.α.κ. 

- >200tn ≤200tn - - Οι μονάδες 
αναφέρονται σε 
αποθηκευτική 
ικανότητα 

270. 
β 

Προσωρινή 
αποθήκευση 
επικίνδυνων 
αποβλήτων  

- <>200tn 200-1 tn ≤1tn - Ως άνω 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
3η 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
4η 

 

1. Κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα εκτός σχεδίων 
πόλεων και εκτός ορίων 
οικισμών  

≥1000 κλίνες <1000 και ≥ 100 
κλίνες 

<100 κλίνες  -  

2. Κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα εντός σχεδίου 
πόλεων ή ορίων οικισμών 
κάτω των 20.000 κατοίκων  

≥1000 κλίνες <1000 και ≥ 200 
κλίνες 

<200 και ≥100 
κλίνες  

<100 και ≥50 
κλίνες 

 

3. Κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα εντός σχεδίου 
πόλεων άνω των 20.000 
κατοίκων  

≥1000 κλίνες <1000 και ≥ 300 
κλίνες 

<300 και ≥100 
κλίνες  

<100 και ≥50 
κλίνες 

 



4.  Κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα σε οικισμούς 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
παραδοσιακοί ή σε τμήματα 
πόλεων που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως ιστορικά 
κέντρα  

≥500 κλίνες <500 και ≥ 200 
κλίνες 

<200 και ≥50 
κλίνες  

<50 και ≥30 
κλίνες 

 

5.  Οργανωμένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις  

- ≥100 άτομα <100 άτομα -  

 
 
 
 
 



 
 
Άρθρο 2 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
 
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2005  
 
 


