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     Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 
 
 
Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – 

Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Απορριμμάτων  

 
Σχετ:.  α) Ο Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 

Α/1986) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 
Α/25.4.2002). 

β) Ο Ν. 3010/2002 που αφορά στην «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με 
τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 
Α/25.4.2002) και ιδιαίτερα το άρθρο 12 αυτού 

γ) Η ΚΥΑ Η.Π 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β/5.8.2002) «Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριότητες σε κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002……» 

δ) Η ΚΥΑ 25535/3281/15.11.2002 (ΦΕΚ 1463 Β/20.11.2002) που αφορά 
στην «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην 
υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας….. »  

ε) Η ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003) 
«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) .. » 

στ) Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/22.12.03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι 
για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης» 

 
 
 
Μετά την έκδοση του Ν. 3010/2002 και των γ΄, ε΄ και στ΄ ΚΥΑ και με αφορμή 
ερωτήματα που υποβάλλονται στις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά με 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Α. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων ή μη στερεών αποβλήτων είναι 

δραστηριότητες που από την φύση τους δεν είναι σαφώς καθορισμένες χωρικά, 
π.χ συλλογή ορυκτελαίων από όλη την χώρα.  

Ο καθορισμός της θέσης αλλά και των ακριβών ορίων μέσα στα οποία υλοποιείται 
ή λειτουργεί ένα έργο ή μια δραστηριότητα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
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Κατά συνέπεια για τις δραστηριότητες αυτές οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον είναι δυνατόν να μεταβάλλονται χωρικά και χρονικά με απρόβλεπτο 
τρόπο.  Για τον λόγο αυτό στους πίνακες του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 
15393/2332/5.8.2002 δεν περιέχονται οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς 
αποβλήτων και δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση γι’ αυτές. 

 
Είναι όμως απαραίτητο η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και ιδιαίτερα των 
επικινδύνων, να γίνεται μετά από μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της 
δραστηριότητας στην οποία θα ορίζονται και οι προδιαγραφές των τεχνικών μέσων 
και των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίησή της καθώς και ο 
αποδέκτης. Η μελέτη αυτή θα εγκρίνεται με την χορήγηση της προβλεπόμενης από 
τις κείμενες διατάξεις άδειας συλλογής και μεταφοράς.  Για τα μη επικίνδυνα 
απόβλητα η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 παρ. 1 της στ) σχετικής 
ΚΥΑ. 

 
Β. Όσον αφορά στην προσωρινή αποθήκευση αστικών στερεών αποβλήτων: 

i.  όταν αυτή αφορά στην προσωρινή αποθήκευση σε κάδους προ της συλλογής, 
δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στην μελέτη οργάνωσης, συλλογής και μεταφοράς αυτών. 

ii. όταν  αφορά  συγκέντρωση  και  προσωρινή  αποθήκευση μετά την συλλογή, 
τότε, όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 8 και 9 της ΚΥΑ 11014/703/2003 σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2.α 
της στ) σχετικής ΚΥΑ. 

Αποθήκευση μη προσωρινή θεωρείται διάθεση και κατατάσσεται ως τέτοια. 

Γ. Όσον  αφορά  στην  προσωρινή  αποθήκευση  επικινδύνων  αποβλήτων  αυτή 
κατατάσσεται όπως το είδος 270 της ομάδας 9. 

∆. Οι αποκαταστάσεις των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων είναι έργα, 
τα οποία η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει σύμφωνα και με τις 
δεσμεύσεις της αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δε έργα 
συγκεκριμένα ως προς τη θέση τους.    

Για τα έργα αυτά δεν μπορεί προφανώς να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η οποία αποσκοπεί στο να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις ενός έργου στο περιβάλλον και να αποφασιστεί μετά από 
διαβούλευση με το κοινό η υλοποίηση του ή όχι. 

Για τους παραπάνω λόγους τα έργα αυτά δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες του 
Παραρτήματος 1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 και δεν απαιτείται 
περιβαλλοντική αδειοδότηση γι’ αυτά. 

Είναι όμως απαραίτητο για τις εργασίες αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης, να εκπονείται Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 της στ) σχετικής ΚΥΑ. 
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Ε. Για την κατάταξη έργων ή δραστηριοτήτων των ειδών 4, 5, & 6 της ομάδας 4 σε 
κατηγορίες ή υποκατηγορίες και λαμβάνοντας υπόψη το Κεφάλαιο ΒΙ.1 του 
Παραρτήματος ΙΙ της στ΄ σχετικής ΚΥΑ, ο ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με 
βάση την ετήσια ποσότητα (σε kg) των προς διάθεση αποβλήτων, διαιρούμενη δια 
415 kg, που αποτελεί παραδοχή για την παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων ανά 
κάτοικο και έτος.  

 
                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                            ΥΠΕΧΩ∆Ε 
 
                                                                                        ΣΤ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1.  ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 Γραφείο Υπουργού 
 Γραφείο Υφυπουργού 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
 Γραφείο Γενικού ∆/ντή Περιβάλλοντος 
 Ε.Υ.ΠΕ. 
 ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
 ∆/νση ΕΑΡΘ 
 ∆/νση Χωροταξίας 
 ∆/νση Νομοθετικού Έργου 

 
2.  ΥΠΕΧΩ∆Ε – Γ.Γ.∆.Ε. 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
 με την παράκληση κοινοποίησης στις σχετικές ∆/νσεις   

 
3.  Υπουργείο Γεωργίας 

 ∆/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος 
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα 

 ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων 
Αχαρνών 381, Αθήνα 

 ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών & Θήρας 
Ιπποκράτους 3 – 5, 10164 Αθήνα 
 

4.  Υπουργείο Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 
 

5. Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας 
 ∆/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος 
 Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα 

6.  Υπουργείο Πολιτισμού 
 ∆/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

Μπουμπουλίνας 20 – 22, 10682 Αθήνα 
 ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 

Μπουμπουλίνας 20 – 22, 10682 Αθήνα 
 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

Καλλισπέρη 30, 11742 Αθήνα 
 
7.  Υπουργείο Ανάπτυξης 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
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            με την παράκληση κοινοποίησης στις σχετικές ∆/νσεις  
 Γενική Γραμματεία Τουρισμού 
     ∆/νση Θαλάσσιου Τουρισμού & Τουριστικών Λιμένων 

Μεσογείων 119, Αθήνα 
 
8.  Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 

 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
 Τ. Θ. 73751, 16604 Ελληνικό 
 

9.  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
 ∆/νση Λιμένων & Λιμενικών Έργων 
 Πραξιτέλους 102, 18518 Πειραιάς 
 

10. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
 Γ.Ε.Σ. 
 3ο Επιτελικό Γραφείο 
 Χολαργός 
 

11.  ΕΟΤ 
∆/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων 

       Τσόχα 7, Αθήνα 
 
12.  Οργανισμός Αθήνας 

 Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα 
 

13.  Οργανισμός Θεσσαλονίκης 
 Αγγελάκη 4, 54636 Θεσσαλονίκη 
 

14.  Περιφέρειες της Χώρας 
 ∆/νσεις ΠΕ.ΧΩ. 
 

15.  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας 
 Υπηρεσίες Περιβάλλοντος 

 
 
 
 
γδ/ΕypeB/Egyklios Apovliton fff 


