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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Θέµα : «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄209/2011)» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 1 παράγραφος 1 και 4 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 

δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

(ΦΕΚ Α΄209). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 

Α΄160/1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/25.04.2002 «Εναρµόνιση του Ν. 

1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄91). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄60). 

4. Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 



Παράρτηµα X 

Οµάδα 10
η
: Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

α/α Είδος έργου Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία B Παρατηρήσεις 

1 
Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική 
ενέργεια 

P ≥ 60 MW 

ή 

P > 30 MW και εντός 
περιοχών δικτύου 

Natura 2000 

ή 

L ≥ 20 km 

5 < P < 60 MW 
και 

L < 20 km 

0,02 < P < 5 MW 

ή P<0,02 και ισχύει η Ξ 

2 
Ηλεκτροπαραγωγή από 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς  

 
P ≥ 2 MW  

 

0,5 < P < 2 MW 

ή  
P<0,5 και ισχύει η Ξ 

3 
Ηλεκτροπαραγωγή από ηλιοθερµικούς 
σταθµούς 

P ≥ 10 MW 
0,5 < P < 10 MW 

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ 
 

4 
Ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερµικούς 
σταθµούς 

P ≥ 5 MW 
0,5 < P < 5 MW 

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ 
 

5 
Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς 
βιορευστών και βιοκαυσίµων 

P ≥ 10 MW 
0,5 < P < 10 MW 

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ 
 

α) Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση 
βιοαερίου 

P ≥ 3 MW 
0,5 < P < 3 MW 

ή P<0,5 και ισχύει η Ξ 
 

6 
β) Εγκαταστάσεις παραγωγής 

βιοαερίου προς παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατατάσσονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV 

7 
Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς 
καύσης βιοµάζας 

P ≥ 10 MW 0,5 < P < 10 MW  

 
Από την κατάταξη εξαιρούνται τα έργα ΑΠΕ που 
σύµφωνα µε ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτούν 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.χ. 
φωτοβολταϊκοί σταθµοί και ανεµογεννήτριες που 
εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δοµικές 
κατασκευές ή εντός οργανωµένων υποδοχέων 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων). 

 

P: εγκατεστηµένη ισχύς 

L: µήκος διασυνδετικής γραµµής µεταφοράς 
υψηλής τάσης (150 kV) 

Ξ: Εξαίρεση σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 
8 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 3 του ν. 3851/2010, δηλαδή: 
α) Το έργο εγκαθίστανται σε γήπεδο που 

βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Natura 
2000 ή σε παράκτια θέση που απέχει 
λιγότερο από 100 m από την οριογραµµή 
του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή 

β) Το έργο γειτνιάζει, σε απόσταση µικρότερη 
των 150 m, µε σταθµό Α.Π.Ε. της ίδιας 
τεχνολογίας που είναι εγκατεστηµένος σε 
άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια 
παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά 
σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των 
σταθµών υπερβαίνει τo 0,5 MW για 
φωτοβολταϊκούς, ηλιοθερµικούς και 
γεωθερµικούς σταθµούς, καθώς και για 
σταθµούς βιοκαυσίµων, βιορευστών και 
βιοαερίου ή τα 20 kW για αιολικούς 
σταθµούς. 

Τα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο 
διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του 
κυρίως έργου. 

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς βιοαερίου που 
παράγεται σε ΧΥΤΑ ακολουθεί την κατάταξη του 
ΧΥΤΑ 

Στην ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς καύσης 
βιοµάζας δεν περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις 
SRF και RDF που δεν πληρούν τα κριτήρια 
περιεκτικότητας σε βιοµάζα που καθορίζει ο 
εκάστοτε κανονισµός αδειών παραγωγής. 
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