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Θέμα :

Αθήνα 31/07/2020
Α.Π. 75209/2840
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Φύλλα ελέγχου για τη διενέργεια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
σε έργα και δραστηριότητες Κατηγορίας Β΄ της 9ης Ομάδας της ΥΑ
37674/2016 (Β’ 2471)»

Έχοντας υπ’ όψη, όπως ισχύουν:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 147 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018)
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) «Για την προστασία
του περιβάλλοντος»,
4. Το Προεδρικό Διάταγμα 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείου»,
5. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
6. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/2019 (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019)
Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
7. Την Υπουργική Απόφαση 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016)
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
8. Την Υ.Α. 101006/4557/2019 (ΦΕΚ 4170/Β/14.11.2019) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον
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Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο-Ευάγγελο
Αραβώση»,
9. Την Υ.Α. 106937/13465/2019 (ΦΕΚ 4321/Β/29.11.2019) «Εξουσιοδότηση
Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Κωνσταντίνο – Ευάγγελο Αραβώση»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/2011) που διενεργούνται σε έργα και δραστηριότητες της 9ης Ομάδας της Υ.Α.
37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) τα οποία κατατάσσονται στη Κατηγορία Β΄, σύμφωνα
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), προκειμένου να
ελεγχθεί η τήρηση των σχετικών Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και
γενικότερα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά το στάδιο της λειτουργίας τους,
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά τυποποιημένα φύλλα ελέγχου όπως προβλέπεται στο
άρθρο 147 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).
2. Τα φύλλα ελέγχου που ορίζονται με την παρούσα απόφαση θα αποτελούν βασικό
εργαλείο για την αξιολόγηση κινδύνου και την ιεράρχηση των ελεγχόμενων έργων και
δραστηριοτήτων Κατηγορίας Β’ της 9ης Ομάδας σε βαθμό επικινδυνότητας ως προς
την προστασία του περιβάλλοντος, βάσει της οποίας θα καταρτίζεται το πρόγραμμα
ελέγχων για τις δραστηριότητες αυτές.
3. Τα φύλλα ελέγχου, ανάλογα με το είδος των έργων/δραστηριοτήτων,
περιλαμβάνουν ενότητες για τον έλεγχο γενικών και ειδικών δεσμεύσεων, θεματικές
ενότητες για τον έλεγχο δεσμεύσεων που αφορούν στον θόρυβο, στα αέρια, υγρά και
στερεά απόβλητα, καθώς και ειδικές ενότητες για ζητήματα μη-συμμόρφωσης,
ελέγχου παραστατικών, ενδεχόμενων δειγμάτων και ευρύτερων παρατηρήσεων.
4. Ορίζονται τα παρακάτω δεκατέσσερα (14) θεματικά φύλλα ελέγχου για γενικούς
κλάδους στους οποίους εμπίπτουν τα έργα και δραστηριότητες Κατηγορίας Β’ της 9ης
Ομάδας της Υ.Α. 37674/2016 όπως ισχύει:
i.
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
ii.
Ελαιουργεία
iii.
Παραγωγή προϊόντων καπνού
iv.
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων / Βιομηχανία δέρματος
και δερμάτινων ειδών
v.
Παραγωγή χαρτοπολτού, χάρτου και προϊόντων από χαρτί
vi.
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
vii.
Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
viii.
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων και
ειδών εξοπλισμού)
ix.
Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων
x.
Μεταλλικά υλικά
xi.
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών
xii.
Αποθήκευση
(συμπεριλαμβανομένων
εγκαταστάσεων
αποθήκευσης
καυσίμων, χημικών ουσιών και προϊόντων)
xiii.
Παραγωγή λοιπών προϊόντων
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xiv.

Χώροι και εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) [συμπεριλαμβανομένων των χώρων προσωρινής
συγκέντρωσης ΟΤΚΖ της 12ης Ομάδας της Υ.Α. 37674/2016 όπως ισχύει].

6. Τα έντυπα των προαναφερόμενων φύλλων ελέγχου βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/el-gr/),
και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή Επιθεώρηση / Επιθεώρηση
Περιβάλλοντος / Νομικό Πλαίσιο στο σημείο που αφορά στο Ν.4512/2018.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

