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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 166476 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/13−1−2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορί−
ες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 πα−
ράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)», 
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 20741/2012 
(ΦΕΚ 1565/Β/8−5−2012) όμοιά της απόφαση.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 1 παράγραφος 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 τροπο−
ποιήθηκε από το Ν. 3010/25.04.2002 «Εναρμόνιση του 
Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., δι−
αδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄91).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο−
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄60).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(Α΄98).

5. Την υπ’ αριθ. 1958/13−1−2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΚΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκα−
τηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)», όπως τροποποιήθηκε 
από την υπ’ αριθ. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8−5−2012) κοινή 
υπουργική απόφαση.

6. Το υπ’ αριθ. 8039/1/352−κθ΄/16−11−2012 (Α.Π. ΕΥΠΕ 
203331/23−11−12) έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας 
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Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνσης Τεχνι−
κών περί «περιβαλλοντικής αδειοδότησης Κέντρων και 
Μονάδων Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) και Προαναχωρη−
σιακών Κέντρων Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ)».

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1958/13−1−2012 (ΦΕΚ 

21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημό−
σιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κα−
τηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)», 
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 20741/2012 (ΦΕΚ 
1565/Β/8−5−2012) όμοιά της απόφαση, ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται, στην Ομάδα 12 «Ειδικά έργα και δρα−
στηριότητες» του Πίνακα του Παραρτήματος XII της προ−
αναφερόμενης υπουργικής απόφασης, το έργο με αύξοντα 
αριθμό α/α 13 ως στον Πίνακα 1 της παρούσας απόφασης.

Πίνακας 1

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

13

α) Σωφρονιστικά 
καταστήματα

Χωρητικότητας Α
≥ 500 ατόμων

Εντός περιοχής 
Natura 2000 και 
χωρητικότητας Α 
<500

Εκτός περιοχής 
Natura 2000 και 
χωρητικότητας 
50 ≤ Α <500

Α: Πλήθος 
Τροφίμων

β) Κέντρα και Μονάδες 
Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) 
και Προαναχωρησιακά 
Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ)

Εντός περιοχής 
Natura 2000 και 
χωρητικότητας Α 
≥ 500 ατόμων

Εκτός περιοχής 
Natura 2000 και 
χωρητικότητας Α
≥ 750 ατόμων

Εντός περιοχής 
Natura 2000 και 
χωρητικότητας Α 
<500

Εκτός περιοχής 
Natura 2000 και 
χωρητικότητας 
50≤ Α <750

Α: Πλήθος 
Φιλοξενούμενων

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

F

Aριθμ. 1379/27222 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 1553/43506/6.4.2012 απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματι−
κών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επι−
τροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμμα−
τος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελά−
γους» (Β΄1110), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. 
3517/92021/7.9.2012 (Β΄2599) όμοια απόφαση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 

της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 
3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(Α΄ 34), όπως η παρ. 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) 
και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

γ) Των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ) Του άρθρου 21 και της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπα−
νών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τα 
άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.




