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Πίνακα Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ
104/ ΦΕΚ 332/Β/2003 όσον αφορά την υποχρέωση ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών
για τις απορρίψεις ρύπανσης ( εκποµπών και αποβλήτων ) από τις δραστηριότητες του
παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθµ. ΗΠ 15393/2332 /2002 ΚΥΑ (Β΄ 1022).

Με την ΗΠ15393/2332 /2002 ΚΥΑ και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα ΙΙ καθορίζονται τα
έργα και οι δραστηριότητες 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 σύνολο.
Στόχος της «ολοκληρωµένης πρόληψης και έλεγχου της ρύπανσης» είναι η πρόληψη
και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µείωση των εκποµπών
και κάθε µορφής αποβλήτων στην ατµόσφαιρα, το νερό και το έδαφος, ώστε να
επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.
Τα έργα και δραστηριότητες του Παραρτήµατος ΙΙ της ΗΠ 15393/2332 /2002 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης αναφέρονται σε σταθερές εγκαταστάσεις καθώς και σε άµεσα
συνδεδεµένες , τεχνικώς συναφείς που ενδέχεται να επηρεάζουν τις εκποµπές και τη
ρύπανση. Στο παράρτηµα συµπεριλαµβάνονται βιοµηχανικές αλλά και άλλες µη
βιοµηχανικές µονάδες όπως, χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων και
πτηνοκτηνοτροφικές µονάδες. Οι µονάδες αυτές θα συνεξετάζονται εφόσον συνδέονται
άµεσα µε άλλες δραστηριότητες και λαµβάνουν µία άδεια λειτουργίας (πχ σφαγεία και
πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις).
Στο άρθρο 12 παρ 3 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ 104/ ΦΕΚ 332/Β/2003, προβλέπεται
η υποχρέωση επιβολής και κάποιων επιπρόσθετων όρων στις Αποφάσεις Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα και δραστηριότητες του Πίνακα ΙΙ της ΗΠ
15393/2332 /2002 ΚΥΑ.
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Ειδικότερα στο εδάφιο ι της παραπάνω παραγράφου επιβάλλεται στα έργα και
δραστηριότητες που εντάσσονται στον Πίνακα ΙΙ της ΗΠ 15393/2332 /2002 ΚΥΑ να
ενηµερώνουν τις αρχές για τις απορρίψεις ρύπανσης ( εκποµπών και αποβλήτων )
από τις δραστηριότητες του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθµ. ΗΠ
15393/2332 /2002 ΚΥΑ (Β΄ 1022).
Αυτό ισχύει τόσο για τα έργα και δραστηριότητες που εφεξής θα λαµβάνουν
περιβαλλοντικούς όρους όσο και για τα έργα και δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει
περιβαλλοντικούς όρους µε τις παλαιότερες διατάξεις.
Κατά συνέπεια, παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες των κεντρικών υπηρεσιών του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθώς και των Περιφερειακών και Νοµαρχιακών υπηρεσιών που
εκδίδουν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων , να συµπεριλαµβάνουν στους
περιβαλλοντικούς όρους και την υποχρέωση αυτή.
Η ενηµέρωση (αναφορά) θα γίνεται σε ετήσια βάση, το αργότερο µέχρι το τέλος
Μαρτίου κάθε έτους, εκ µέρους των φορέων λειτουργίας των
έργων και
δραστηριοτήτων, προς την αρχή που εκδίδει τους Περιβαλλοντικούς όρους και θα
κοινοποιείται απαραίτητα στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆/νση ΕΑΡΘ /Τµήµα Βιοµηχανιών,
Πατησίων 147 Αθήνα 11251. Τα στοιχεία αυτά θα αναφέρονται στο προηγούµενο έτος
και θα χρησιµοποιούνται για την κάλυψη κοινοτικών υποχρεώσεων αναφοράς της
ρύπανσης από τις δραστηριότητες του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθµ.
ΗΠ 15393/2332 /2002 ΚΥΑ (Β΄ 1022) όπως ορίζονται από την Κοινοτική Απόφαση
479/2000 .Η Απόφαση αυτή ορίζει ότι κάθε κράτος µέλος θα αναφέρει προς την
κοινότητα τις εκποµπές αερίων και υγρών αποβλήτων 50 συγκεκριµένων ρύπων εφ’
όσον αυτές υπερβαίνουν κάποια συγκεκριµένα όρια . Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν
κάθε συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα καθώς και το σύνολό τους ανά ρύπο και θα
είναι διαθέσιµα στο κοινό µέσω του διαδικτύου.
Για την συµπλήρωση των στοιχείων θα χρησιµοποιείται σχετικό έντυπο µε οδηγίες το
οποίο είναι συνηµµένο στο τέλος της Εγκυκλίου και το οποίο θα αποστέλλεται προς
τους υπόχρεους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού της
ρύπανσης, δίνεται στο Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού
µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER), που έχει εκδόσει η Κοινότητα και το οποίο
είναι διαθέσιµο από την υπηρεσία µας και την διεύθυνση http://www.minenv.gr. Το
έγγραφο αυτό αφορά τον τρόπο αναφοράς από τα κράτη µέλη προς την Κοινότητα.
Σύµφωνα µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις η πρώτη αναφορά προς την κοινότητα (µε
στοιχεία εκποµπών για όλο το έτος 2001), θα γίνει µέχρι το τέλος του 2003 και κατά
συνέπεια οι δραστηριότητες του παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθµ. ΗΠ
15393/2332 /2002 ΚΥΑ (Β΄ 1022) θα πρέπει να συµπληρώσουν το σχετικό έντυπο
που θα τους σταλεί από την υπηρεσία µας µέχρι τέλος Αυγούστου 2003 και να το
αποστείλουν στην υπηρεσία µας (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆/νση ΕΑΡΘ /Τµήµα Βιοµηχανιών,
Πατησίων 147 Αθήνα 11251.
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Οι υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται, το Τ.Ε.Ε. και ο Σύνδεσµος Ελληνικών
Βιοµηχανιών, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να
ενηµερώσουν σχετικά τους φορείς αρµοδιότητάς τους , το συντοµότερο , ώστε να είναι
δυνατή η επιστροφή των συµπληρωµένων εντύπων µέχρι το τέλος Αυγούστου 2003.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΠΕΛΗΣ

Συν
Κοινοτική Απόφαση 479/2000
Έντυπο συµπλήρωσης µε οδηγίες
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Περιφέρειες της Χώρας / ∆/νσεις ΠΕ.ΧΩ.
2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις / Υπηρεσίες Περ/ντος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1.
2.
3.
4.

Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Ε.∆.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Γραφείο Γενικού ∆/ντη Περιβάλλοντος ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
∆/νση ΕΑΡΘ
∆/νση Χωροταξίας
ΕΥΠΕ
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