
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992 

   Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πί-

νακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της υπ’ 

αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφα-

σης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών 

για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και 

δραστηριοτήτων ’’Συστημάτων Περιβαλλοντι-

κών Υποδομών’’» (Β΄ 436). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 230), ειδικότερα του κεφαλαίου ΙΔ', που προστέ-
θηκε με το άρθρο 78 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και ιδίως 
τα άρθρα 78 και 81 αυτού.

2. Του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτι-
κών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α' 105).

3. Του τρίτου άρθρου του ν. 4550/2018 «Κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ 
σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων 
μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξε-
νικών Αρχών και άλλες διατάξεις» (Α' 108).

4. Του πέμπτου άρθρου του ν. 4617/2019 «Κύρωση του 
Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο κα-
ταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησι-
μοποίηση τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α' 88).

5. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (Α' 209), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλ-
λοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά» (Α' 24), όπως ισχύει.

7. Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5).

8. Του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων» (Α' 176) και ιδίως το άρθρο 21 παρ. 2 αυτού, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4369/2016 (Α' 33).

9. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

10. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α' 160).

11. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 181).

13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο 
Οικονόμου» (Β' 3107).
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17. Της υπ’ αρ. 46/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β' 3100).

18. Της υπ΄αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 
- Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστη-
ριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209), 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2307/2018 (Β' 439) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και ισχύει.

19. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β' 3051).

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 3 (Ορισμοί) της υπ’ 

αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:

«3. Αδειοδοτούσα Αρχή: νοείται η Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας 
Περιφέρειας ή, σε όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπεται 
ή δεν λειτουργεί τέτοια διεύθυνση, η αρμόδια υπηρεσία 
περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφε-
ρειακής Ενότητας».

Άρθρο 2
Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4 (Εγκατάσταση 

Δραστηριοτήτων χωρίς Βεβαίωση Χωροθέτησης) της υπ’ 
αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:

«3. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να εφοδι-
αστεί με βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπη-
ρεσία Δόμησης. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα 
πρόκειται να εγκατασταθεί σε Οργανωμένο Υποδοχέα 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 
(ΟΥΜΕΔ) της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, 
τότε αντί της βεβαίωσης χρήσης γης, απαιτείται βεβαί-
ωση συμβατότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
54 του ν. 3982/2011».

Άρθρο 3
Τροποποιείται το άρθρο 15 (Μεταβολές Δραστηριό-

τητας) της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις αλλαγής δραστηριότητας, προ-
σθήκης δραστηριότητας και μετάπτωσης της δραστη-
ριότητας σε υψηλότερη περιβαλλοντική κατηγορία, 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας απόφασης 
και απαιτείται η διερεύνηση της έκδοσης ή μη, βεβαί-
ωσης χωροθέτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της 
παρούσας. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπά-
γεται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας οφείλει 
να μεταβάλλει τα στοιχεία της γνωστοποίησης σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Στην 
περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς 
έγκρισης λειτουργίας, η έγκριση λειτουργίας τροποποι-
είται αναλόγως βάσει των στοιχείων του υποβληθέντος 
Ερωτηματολογίου (Παράρτημα Ι) και την υποβολή των 
τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών. Δικαιολογητικά 
που είναι σε ισχύ και δεν χρήζουν τροποποίησης διατη-
ρούνται ως έχουν.

2. Στις περιπτώσεις μεταβολής /αλλαγής στοιχείων της 
δραστηριότητας, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμε-
νη 1η παράγραφο (όπως μηχανολογικός εξοπλισμός), 
δεν απαιτείται έκδοση νέας βεβαίωσης χωροθέτησης, 
εφόσον η μεταβολή καλύπτεται από την ήδη εκδοθείσα. 
Στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται σε καθε-
στώς γνωστοποίησης λειτουργίας οφείλει να μεταβάλλει 
τα στοιχεία της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Στην περίπτωση 
που η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης 
λειτουργίας, η έγκριση τροποποιείται αναλόγως μετά 
την υποβολή συμπληρωμένου του Ερωτηματολογίου 
(Παράρτημα Ι) και την υποβολή των τυχόν απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών. Δικαιολογητικά που είναι σε ισχύ 
και δεν χρήζουν τροποποίησης διατηρούνται ως έχουν.

3. Για τις δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας, για τις οποίες έχει εκδοθεί (και είναι σε ισχύ) 
περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, δεν απαιτείται βεβαίωση χωροθέτησης 
(είτε αυτές έχουν κατασκευασθεί είτε όχι), με την επιφύ-
λαξη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 και 2 παρα-
γράφους του παρόντος άρθρου (περίπτωση αλλαγής 
μεταβολής - τροποποίησης της δραστηριότητας)».

Άρθρο 4
Ο Πίνακας χωροθέτησης που αναφέρεται στο άρθρο 

4 και 5 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 11936/836/2019 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δί-
νεται στο Παράρτημα αυτής, τροποποιείται ως προς τις 
α/α 3, 9β, 16 και 24 δραστηριότητες και ως προς την 
προσθήκη τεσσάρων αστερίσκων (****) με αντίστοιχη 
υποσημείωση στις στήλες Α και Δ καθώς και ως προς τις 
προσθήκες στην υποσημείωση με τρεις αστερίσκους 
(***) και αντικαθίσταται με νέο Πίνακα.

Άρθρο 5 
Γενικές Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα-
ταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023161506200012*
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