
  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15393/2332/2002 ΦΕΚ: Β 1022 20020805 

 

 

 

Τέθηκε σε ισχύ: 05.08.2002 

Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ημ.Υπογραφής: 05.08.2002 

 

Τίτλος: Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ΤΟΥ Ν. 
3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/6/ΕΕ κ.ά 
(Α'91)". 
 
Προοίμιο 
Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία 
του περιβάλλοντος. (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 
"Εναρμόνιση του Ν 1650/1988 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ." (Α' 91) 2. 
Τις διατάζεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ενωση..." (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 Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Eυρ. Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρ Κοινότητας Ανθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α'70) και του άρθρου 65 του 
Ν. 1892/1990 /Α' 101). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ 1) και 24 του Ν 1558/1989 
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος 
473/1985 "Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 157). 
4 Τις διατάξεις του Ν. 2965/2002 "Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις" 
(Α'270). 5. Την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 257/26/10.10.96). 6 Την οδηγία 97/11/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 73/5/14.3.97). 7. 
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) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
 
Αρθρο: 1 
Ημ/νία: 05.08.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Σκοπός  

Κείμενο Αρθρου 

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις 



διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 96/61, του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης" και του άρθρου 1 (παρ. 6) της οδηγίας 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης 
Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων :περί τροποποιήσεως της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών -
έργων στο περιβάλλον" που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 257126/10.10.96) και (EEL 7315/14.3.97) αντίστοιχα 
ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του Εθνικού χώρου να καθίσταται 
περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ορθολογικότερη κατάταξη των έργων και 
δραστηριοτήτων ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.  

 
 
Αρθρο: 2 
Ημ/νία: 05.08.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Πεδίο εφαρμογής  

Κείμενο Αρθρου 

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και δραστηριότητες της πρώτης (Α) και 
δεύτερης (Β) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, εκτός από 
εκείνες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας.  

 
 
Αρθρο: 3 
Ημ/νία: 05.08.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων  

Κείμενο Αρθρου 

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την 
εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων κατατάσσονται σε δέκα 
(10) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες Α' και Β' του άρθρου 3 του Ν.1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002. Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Εργα οδοποιίας 

2. Υδραυλικά Εργα 

3. Λιμενικά Εργα 

4. Συστήματα Υποδομών 

5. Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 

6. Τουριστικές εγκαταστάσεις - Εργασίες Πολεοδομίας 

7. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις 



8. Υδατοκαλλιέργειες 

9. Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Εργασίες Διαρρύθμισης Βιομηχανικών Ζωνών  

10. Ειδικά Εργα 

Κάθε ομάδα έργων και δραστηριοτήτων αναφέρεται σε ισάριθμους πίνακες που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. 

2. Με την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων στις ως άνω ομάδες διευκολύνεται: 

α) ο καθορισμός προδιαγραφών για τις μελέτες και προμελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και 

β) ο έλεγχος και η αξιολόγηση των μελετών αυτών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

3010/2002.  

 
 
Αρθρο: 4 
Ημ/νία: 05.08.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες  

Κείμενο Αρθρου 

Τα έργα και οι δραστηριότητες της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) κατηγορίας του άρθρου 
3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002, 
υποδιαιρούνται στις υποκατηγορίες ένα (1) και δύο (2) για την πρώτη (Α) κατηγορία και 
στις υποκατηγορίες τρία (3) και τέσσερα (4) για τη δεύτερη (Β) κατηγορία σύμφωνα με 
τα κριτήρια που περιγράφονται στο εδάφιο 1 της παραγ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου. 

Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 10 του 
Παραρτήματος I του άρθρου 5 ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται καθένα από 
αυτά.  

 
 
Αρθρο: 5 
Ημ/νία: 05.08.2002 

 

Σχόλια 
Το παράρτημα 1 τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΕΥΠΕοικ.129079 (ΦΕΚ Β' 1409/2004) και με 
την ΥΑ οικ. 145799 (ΦΕΚ Β΄ 1002/18.07.2005) βλ. οικεία ΦΕΚ.  

Κείμενο Αρθρου 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα 
Παραρτήματα I και ΙΙ που ακολουθούν. Ειδικότερα: 

1. Ως προς το Παράρτημα I: 



Καθένας από τους δέκα (10) Πίνακες του Παραρτήματος I αναφέρεται σε μία ομάδα  

έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 και περιλαμβάνει τα έργα και τις 
δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή καθώς και την αντίστοιχη κατάταξή 
τους σε κατηγορία και υποκατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 4. 

2. Ως προς το Παράρτημα ΙΙ: 

Το Παράρτημα αυτό περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στην πρώτη 
(Α) κατηγορία (υποκατηγορίες 1 και 2) του άρθρου 4 της παρούσας, για τα οποία 
απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον 
αέρα, τα νερά και το έδαφος ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του.  

 
 
Αρθρο: 6 
Ημ/νία: 05.08.2002 

 

Κείμενο Αρθρου 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν. 3010/2002 από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της υπ' αριθ. 

69269/5387/1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ." (Β' 678) 
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή 
ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν. 

2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από την 
υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί.  

 
 
Αρθρο: 7 
Ημ/νία: 05.08.2002 

 

Σχόλια 
Το παράρτημα 1 τροποποιήθηκε με τις ΥΑ ΕΥΠΕοικ.129079, (ΦΕΚ Β' 1409/2004), οικ. 
145799 (ΦΕΚ Β΄ 1002/18.07.2005) και ευπε/οικ.126880 (ΦΕΚ Β΄ 435/29.3.2007), βλ. 
οικεία ΦΕΚ. -Ο πιν. 6 του Παρ. 1 τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. οικ.141270 Υ.Α., (Φ.Ε.Κ. 
Β΄1411/15/7/2009), βλέπε οικείο Φ.Ε.Κ.  

Κείμενο Αρθρου 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

(Ακολουθούν Πίνακες, βλέπε σχετικά οικείο ΦΕΚ.)  

 
 


