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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011 

Α.Π.: οικ. 4095.82 

 

ΠΡΟΣ 

1. Γενικούς Γραμματείς 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

2. Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών 

 

ΚΟΙΝ. 

1. ΕΥΠΕ 

2. Δ/νση ΕΑΡΘ 

3. Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  16 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011 

 

ΣΧΕΤ.:   
1. Το ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) 

2. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β)   

3. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β)  

4. Την Οδηγία 2008/98 

 

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που διατυπώνονται σχετικά με τις άδειες διαχείρισης μη 

επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων και το αν η προβλεπόμενη κατάργηση έχει άμεση 

ισχύ σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

 

Έχει παγίως κριθεί από το ΣτΕ ότι όταν μία διάταξη νόμου είναι σαφής, ορισμένη και 

πλήρης ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, δεν απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης η 

έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση της προβλεπόμενης κανονιστικής πράξης. Πολλώ δε 

μάλλον που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παράγραφος 1 του άρθρου 12 προβλέπει 

ρητά την άμεση («με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου») κατάργηση όλων των αδειών και 

εγκρίσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη 

νομοθεσία, σε αντιδιαστολή με την παρ. 2 η οποία α) δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω 

εξειδίκευσης των διαδικασιών με υπουργική απόφαση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και β) 

εξουσιοδοτεί τον υπουργό ΠΕΚΑ και τους τυχόν συναρμόδιους υπουργούς για περαιτέρω 

καταργήσεις αδειών ή διοικητικών πράξεων που συνιστούν αλληλοεπικαλυπτόμενες 
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αδειοδοτήσεις (με την ΑΕΠΟ), όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση 

του νόμου.  

 

Στην αιτιολογική έκθεση (άρθρο 12) αναφέρεται επίσης ότι «καταργούνται όλες οι άδειες 

και εγκρίσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη 

νομοθεσία για έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και 

ενσωματώνονται στις ΑΕΠΟ ή στις ΠΠΔ. Ειδικότερα, το σύνολο των έργων και 

δραστηριοτήτων κατηγορίας Α και Β, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ή ΠΠΔ 

αντίστοιχα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας διαχείρισης μη επικινδύνων 

αποβλήτων του άρθρου 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) καθώς και άδειας 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β)», 

ενώ σχετική αναφορά υπάρχει και στην εισαγωγή της αιτιολογικής έκθεσης, χωρίς να 

υπάρχει ειδική αναφορά στην κατάσταση των αποβλήτων.  

 

Από τα ανωτέρω, και ιδίως από τη ρητή αναφορά α) στην ανάγκη κατάργησης όλων των 

αλληλοεπικαλυπτόμενων αδειών και β) στις άδειες του άρθρου 8 της ΚΥΑ 

50910/2727/2003 και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006 ως καταργούμενες άδειες, 

προκύπτει ότι ο όρος «άδειες διαχείρισης στερεών αποβλήτων» περιλαμβάνει το σύνολο 

των αδειών διαχείρισης ανεξαρτήτως της κατάστασης των αποβλήτων αυτών (υγρά, 

σε μορφή ιλύος ή στερεά). Περιλαμβάνει δηλαδή όλα τα απόβλητα που υπόκεινται στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/98. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από τους 

σχετικούς ορισμούς της έννοιας του αποβλήτου στα σχετικά 2-4.   

 

Επομένως, με τη δημοσίευση του ν. 4014/2011: 

Α. Αναφορικά με τη διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων παύουν να ισχύουν η 

υποπαρ.β της παρ.2, η παρ.4 και η παρ.5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 50910/2003. 

Β. Αναφορικά με τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, οι διατάξεις του Μέρους Β 

«Άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων» του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 

εξακολουθούν να  ισχύουν σε ό,τι αφορά τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς 

επικινδύνων αποβλήτων και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ παύουν να ισχύουν στο 

σύνολό τους οι ακόλουθες διατάξεις του Μέρους Β του άρθρου 7: 

o Τα στοιχεία (α1), (α2) και (β2) της παρ.1  

o Η υποπαρ.2.1,  

o Τα τρία πρώτα σημεία του στοιχείου (β) της υποπαρ.2.3 περί «παραβόλου», που 

αναφέρονται στην άδεια διάθεσης, άδεια αξιοποίησης και άδεια αποθήκευσης,  

o Η υποπαρ.α της παρ.3,  

o Η υποπαρ.γ της παρ.4.  

 

Η ΜΠΕ ή η τεχνική έκθεση που απαιτείται κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία 

του έργου ή της δραστηριότητας, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων (D1 ως D15 

ή R1 ως R13), θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

τις κατηγορίες των αποβλήτων κατά ΕΚΑ και τις ποσότητες των αποβλήτων 

την εργασία διάθεσης ή ανάκτησης (D ή R) και το χώρο διαχείρισης των αποβλήτων 

(συνοπτική περιγραφή) 

την οργάνωση και λειτουργία της εγκατάστασης και του χώρου διαχείρισης των 

αποβλήτων (συνοπτική περιγραφή) 

ληπτέες προφυλάξεις στον τομέα της ασφάλειας 

τυχόν πρόσθετους όρους και περιορισμούς 

 

Στην ΑΕΠΟ κάθε εγκατάστασης θα πρέπει περιλαμβάνονται τα εξής: 
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α)  οι τύποι κατά ΕΚΑ και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε 

εργασία διαχείρισης (ανάκτηση ή διάθεση - εργασίες R ή D), 

β)  για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας, οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που 

σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, 

γ)   τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται, 

δ)   η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας, 

ε)   οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, 

στ) οι διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. 

 

Στην περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας εκτελεί εργασίες διαχείρισης 

επικινδύνων αποβλήτων (πλην της προσωρινής αποθήκευσης στο χώρο παραγωγής των 

αποβλήτων ή με σκοπό την αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών στην παραγωγική 

διαδικασία), ο φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης 

επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006 όπως 

ισχύει, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση 

ανανέωσης ή τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Σε 

περίπτωση νέας δραστηριότητας, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγγυητικής 

επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας  του έργου ή της 

δραστηριότητας.   

 

 
 

                                                                               

                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                                                                                         Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
Εσωτ. Διανομή: 

Γραφείο Υπουργού 
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