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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) σχετικά µε
την υποχρέωση υποβολής βασικής έκθεσης»
ΣΧΕΤ: α) Η Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β), όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α.
Η.Π. 44105/1398/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1890Β) και την Κ.Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/15
(ΦΕΚ 1793Β)
β) Η Υ.Α. 170225/14 (ΦΕΚ 135Β) ««Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ.
1958/2012 (21 Β) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/11 (Α 209),
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας»
γ) Η Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε τις βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ περί βιοµηχανικών εκποµπών» (2014/C 136/03)
Σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής Βασικής Έκθεσης (ΒΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 18,
παρ. 2α) και 2β) της (α) σχετικής Κ.Υ.Α., καθώς και στο Παράρτηµα 3.1 της (β) σχετικής Υ.Α.,
σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σκοπός υποβολής της ΒΕ είναι ο προσδιορισµός της κατάστασης του εδάφους και της ρύπανσης
των υπογείων υδάτων στο χώρο της εγκατάστασης, ούτως ώστε να γίνεται ποσοτικοποιηµένη
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σύγκριση της κατάστασης κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων. Κατά την οριστική
παύση των δραστηριοτήτων, ο φορέας εκµετάλλευσης αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες χρησιµοποιεί,
παράγει ή απελευθερώνει η εγκατάσταση, προκειµένου να λάβει, εφόσον απαιτηθεί, τα αναγκαία
µέτρα για την αντιµετώπιση της ρύπανσης αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18,
παρ. 3 και 3.1, της (α) σχετικής ΚΥΑ.
Η ΒΕ υποβάλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, παρ. 2 και όχι στην
περίπτωση τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για την οποία
δεν απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Η διαδικασία για την εφαρµογή του άρθρου 18, παρ. 2α) και 2β) της (α) σχετικής Κ.Υ.Α.,
εξειδικεύεται ως εξής:
Α1. Ο φορέας εκµετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλει στην αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή µαζί µε το συνοδευτικό φάκελο της ΜΠΕ τα προβλεπόµενα στα
στάδια 1-3 που καθορίζονται στη (γ) σχετική ανακοίνωση της ΕΕ και αποφαίνεται για την
απαίτηση, ή µη, εκπόνησης ΒΕ.
Α2.Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία και:
α) είτε κρίνει ότι δεν απαιτείται εκπόνηση ΒΕ, οπότε η ΑΕΠΟ εκδίδεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων
β) είτε κρίνει ότι απαιτείται εκπόνηση ΒΕ, οπότε στην ΑΕΠΟ τίθεται χρονοδιάγραµµα για
την υποβολή των προβλεπόµενων στα στάδια 4-6 της (γ) σχετικής ανακοίνωσης και την
τεκµηρίωση της απαίτησης, ή µη, υλοποίησης της επιτόπιας έρευνας που προβλέπεται στο
στάδιο 7 της ίδιας ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης κρίνει ότι
απαιτείται η υλοποίηση της επιτόπιας έρευνας που προβλέπεται στο στάδιο 7,
υποβάλλεται στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή και το σχετικό πρόγραµµα διενέργειας
δειγµατοληψιών και µετρήσεων.
Β1. Μετά την υποβολή των στοιχείων στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο ανωτέρω εδάφιο Α2.β, αυτή κρίνει:
α) είτε ότι δεν απαιτείται επιτόπια έρευνα, οπότε καλεί το φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή
της δραστηριότητας να υποβάλει, εντός τριών µηνών, τη ΒΕ (στάδιο 8), παραλείποντας
την επιτόπια έρευνα που προβλέπεται στο στάδιο 7,
β) είτε ότι απαιτείται επιτόπια έρευνα, οπότε καλεί το φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή της
δραστηριότητας να υποβάλει, εντός τριών µηνών, στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή το
σχετικό πρόγραµµα διενέργειας δειγµατοληψιών και µετρήσεων, σε περίπτωση που αυτό
δεν έχει υποβληθεί κατά το στάδιο Α.2.6.
Β.2 Μετά την υποβολή των στοιχείων των εδαφίων Α2.β ή/και Β1.β ανωτέρω, η αρµόδια
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περιβαλλοντική αρχή, αξιολογεί το υποβληθέν πρόγραµµα και:
α) είτε το αποδέχεται, ως προτείνεται, οπότε καλεί το φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή της
δραστηριότητας να διενεργήσει την επιτόπια έρευνα σύµφωνα µε το πρόγραµµα και να
υποβάλει τη ΒΕ (στάδιο 8), εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο Γ της παρούσας.
β) είτε καλεί το φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας: i) να προσαρµόσει
το προς υλοποίηση πρόγραµµα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της και ii) να υποβάλει τη ΒΕ
(στάδιο 8) εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο Γ της παρούσας.
B.3

Η διαδικασία που καθορίζεται στις ανωτέρω παράγραφους Β1 και Β2 δεν παρακωλύει τη
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας, η οποία
και προωθείται ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη περιβαλλοντική
νοµοθεσία, αφού όµως έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στις παραγράφους Α1 και Α2
ανωτέρω.

Γ. Η ΒΕ υποβάλεται:
α) πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, εφόσον τέτοιες προβλέπονται (νέο έργο
ή δραστηριότητα ή τροποποίηση υφιστάµενου µε απαίτηση υποβολής ΜΠΕ).
β) εντός της προθεσµίας που θα τεθεί από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή κατά τη
διαδικασία του εδαφίου Β.2, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την έκδοση της
ΑΕΠΟ.
∆. Επικαιροποίηση της ΒΕ απαιτείται σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάµενου έργου ή
δραστηριότητας µε απαίτηση υποβολής ΜΠΕ, εφόσον η τροποποίηση συνοδεύεται από
χρήση, παραγωγή ή απελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών, πέραν αυτών που είχαν
εξεταστεί και αξιολογηθεί κατά την υποβολή των προβλεπόµενων στο εδάφιο Α1.
Ε. Φορείς εκµετάλλευσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει φακέλους για περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων µετά τις αναφερόµενες στο άρθρο 18, παρ. 2 της (α) σχετικής
Κ.Υ.Α. προθεσµίες, που δεν περιλάµβαναν την προβλεπόµενη στο προαναφερόµενο άρθρο
ΒΕ και:
α) είτε έχει ολοκληρωθεί η εξέταση/αξιολόγηση των φακέλων µε την έκδοση των σχετικών
κατά περίπτωση ΑΕΠΟ (αρχικής έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης)
β) είτε έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος πληρότητάς τους,
χωρίς να έχει ζητηθεί η υποβολή ΒΕ από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, θα πρέπει να
υποβάλουν τα

προβλεπόµενα στην παράγραφο Α1 της παρούσας Εγκυκλίου εντός έξι (6)

µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής της, προκειµένου να τηρηθούν στη συνέχεια τα
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προβλεπόµενα στην παρούσα Εγκύκλιο. Στις περιπτώσεις αυτές δεν παρακωλύεται η
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Η (γ) σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZN1ohDE74b8%3d&tabid=804&language=elGR.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Γενικής Γραµµατέως ΥΠΕΝ
- Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ
- ∆ΙΠΑ
- Τµήµατα Α’, Β’, ∆’
- Β. ∆ιαµάντη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1.1 Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
1.1.1 Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
1.1.2 Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος
Αδριανουπόλεως 24, 55133 Θεσσαλονίκη
1.2

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας,
∆/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων
Κάνιγγος 20, Τ.Θ. 3437, Τ.Κ. 10200

2

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας – ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού

3.

Περιφέρειες της χώρας - ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού

4.

Περιφερειακές Ενότητες της χώρας - ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης
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5.

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα

6.

Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
Βασ. Γεωργίου Β’ 10 & Ρηγίλλης, 10674 Αθήνα

