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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από τις  
            δραστηριότητες του ν. 3325/2005 
 
ΣΧΕΤ.:   α). Η με αριθμ. πρωτ.οικ. 181098/444/28-1-08 εγκύκλιος του           
                   ΥΠΕΧΩΔΕ  
               β). Το με αριθμ. πρωτ. Δ.ΥΓ2/34094/16-4-08 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας &  
                     Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
               γ). Η ΚΥΑ 13588/725/2006(383 Β΄) «Μέτρα , όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
                    επικίνδυνων αποβλήτων» 
               δ). Η Υ.Δ Ε1β/221/1965(138 Β΄) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών  
                    αποβλήτων 
               ε). Ο ν. 3325/2005(68 Α΄) και η Υ.Α Φ 15/οικ.7815/615/14-4-2005(542 Α΄) « καθορι- 
                    σμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και 
                    λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005»  
   
 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω (α) & (β) σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, τις οποίες και σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας, 
σας διευκρινίζουμε ότι εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω (ε) σχετικής Υ-
πουργικής Απόφασης για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μονάδων και όσον αφορά  το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 2 αυτής  ειδικό δικαιολογητικό της άδειας διάθεσης υγρών βιομη-
χανικών αποβλήτων  θα τηρούνται τα κάτωθι:  
 
1. Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις από την λειτουργία των οποίων προκύπτουν επικίνδυνα 
απόβλητα , όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω  (γ) σχετική ΚΥΑ , και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ , για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας κατά τις διατάξεις του 
(ε) σχετικού,  θα απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε όλες 
τις περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση εφοδιασμού της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 7 της εν λόγω ΚΥΑ. 
Επισημαίνουμε ότι , σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη και την παραπάνω (α)σχετική εγκύκλιο 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται μόνο για τις εγκαταστά-
σεις οι οποίες, μετά την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στους χώ-
ρους τους και τυχόν αξιοποίηση , ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση τους στην παραγωγική 
διαδικασία, διαθέτουν οι ίδιες τα δευτερογενή απόβλητα (επικίνδυνα ή μη ) που προκύπτουν 
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από τις συγκεκριμένες εργασίες διαχείρισης είτε εντός του γηπέδου τους επί ή εντός του εδά-
φους , είτε σε επιφανειακούς φυσικούς αποδέκτες. 
 
 Η άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε αυτές τις περιπτώσεις αντικαθιστά πλέον , 
σύμφωνα με τις ως άνω (α) και (β) σχετικές εγκυκλίους, την προβλεπόμενη άδεια διάθεσης του 
άρθρου 14 της (δ) σχετικής Υγειονομικής διάταξης.   
 
2. Για τις λοιπές εγκαταστάσεις καθώς και τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις των 
παραγράφων Β.1.α2 & β2 της ανωτέρω (γ) σχετικής ΚΥΑ, εξακολουθούν να  εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της (δ) σχετικής Υγειονομικής διάταξης και για την χορήγηση άδειας λειτουργίας κατ’ 
εφαρμογή της Υ.Α Φ 15/οικ.7815/615/14-4-2005, θα απαιτείται άδεια διάθεσης υγρών βιομηχα-
νικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Υγειονομικής Διάταξης.  
 
3. Εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση (1) 
οφείλουν να εφοδιασθούν άμεσα με άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της (γ) σχετικής ΚΥΑ. 
    
 
 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
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