ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
19 -6 -09
ως προς:
(α) την παράγραφο 2.ΙΙ (διόρθωση)
(β) την παράγραφο 4 (διαγραφή)
(γ) αναρίθμηση παραγράφων
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
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Αρ. Πρ.: οικ.181098 /444
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα
TELEFAX
: 210 8663693
Πληροφορίες: Ι. Μαχαίρας, Φ. Μπούρα
Τηλέφωνο : 210 8668979, 8653328
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Ερμηνεία άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006
ΣΧΕΤ.: α) Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Μέτρα, όροι και περιορισμοί
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.
β) Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β): Έγκριση Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.»
γ) Η ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β): Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κ.λπ.»
δ) Η ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β): Κατάταξη δημόσιων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ.
ε) Η Υ.Δ. Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β): Περί διαθέσεως λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων

Προκειμένου να διευκρινισθεί το άρθρο 7 της (α) σχετικής ΚΥΑ, ως
προς τη χορήγηση άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
1. Το ισχύον σήμερα εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνει τις (α), (β) και (γ) σχετικές ΚΥΑ. Το
νομοθετικό αυτό πλαίσιο εφαρμόζεται για τη διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία, δηλαδή
για απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων
(ΕΚΑ) και προσδιορίζονται με εξαψήφιους κωδικούς που φέρουν
αστερίσκο.
2. Όσον αφορά την εφαρμογή της εξαίρεσης της παραγράφου Β.1.α2 του
άρθρου 7 από την απαίτηση χορήγησης άδειας για την επεξεργασία /
αξιοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων σε εγκαταστάσεις οι οποίες
επεξεργάζονται / αξιοποιούν επικίνδυνα απόβλητα κατά την παραγωγική
τους διαδικασία, σας γνωρίζουμε ότι:
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Ι) Στην προαναφερθείσα εξαίρεση μπορούν να υπαχθούν εγκαταστάσεις,
οι οποίες αξιοποιούν επικίνδυνα απόβλητα, χωρίς να αποτελούν υποδομές
με αντικείμενο τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτές (οι
υποδομές) περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4 της (δ) σχετικής ΚΥΑ, στις εξής
περιπτώσεις:
(α) Χρησιμοποιούν επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία παράγονται εντός του
γηπέδου τους ή προέρχονται από τρίτους, σαν πρώτες ή βοηθητικές ύλες ή
σαν εναλλακτικά καύσιμα στην παραγωγική τους διαδικασία.
(β) Επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία παράγονται εντός του
γηπέδου τους, και χρησιμοποιούν κάποιο ή κάποια από τα δευτερογενή
απόβλητα της επεξεργασίας στην παραγωγική τους διαδικασία, τα δε λοιπά
(δευτερογενή απόβλητα) τα παραδίδουν στο σύνολό τους σε τρίτους για
διαχείριση εκτός του γηπέδου τους (πραγματοποιούν δηλαδή μόνο
προσωρινή αποθήκευσή τους).
Οι όροι για την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών οφείλουν να
περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
που εκδίδονται για τη λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.
ΙΙ) Απαιτείται η άδεια που προβλέπεται στην παρ. Β.1.α1.ii του άρθρου 7
της (α) σχετικής ΚΥΑ για εγκαταστάσεις, οι οποίες, χωρίς να αποτελούν
υποδομές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, πραγματοποιούν εργασίες
αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων και χρησιμοποιούν στην παραγωγική
τους διαδικασία κάποιο ή κάποια από τα δευτερογενή απόβλητα που
προκύπτουν από τις εργασίες αξιοποίησης, αλλά διαχειρίζονται οι ίδιες
εντός του γηπέδου τους τα λοιπά (δευτερογενή απόβλητα) ή έστω και
κάποιο από τα λοιπά.
3. Επισημαίνεται ότι για κάποια εγκατάσταση, υπαγόμενη στην περίπτωση
της πιο πάνω παραγράφου 2.ΙΙ, η οποία πραγματοποιεί περισσότερες από
μία εργασίες αξιοποίησης (εργασίες R) ή πραγματοποιεί τόσο εργασίες
αξιοποίησης όσο και διάθεσης (εργασίες D) επικίνδυνων αποβλήτων εντός
του γηπέδου της, εκδίδεται μία (ενιαία) άδεια με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η άδεια αυτή θα καλύπτει όλες τις
παραπάνω εργασίες, θα αναφέρει οπωσδήποτε τους κωδικούς R και D όλων
των εργασιών και όλα τα λοιπά αναφερόμενα στην παρ. Β.3 του άρθρου 7
της (α) σχετικής ΚΥΑ.
4. Διευκρινίζεται ότι η πρόβλεψη που υπάρχει στην παράγραφο Β.11.8 του
Κεφαλαίου 11 του Παραρτήματος της (β) σχετικής ΚΥΑ (Περιεχόμενο
φακέλου για όσους πραγματοποιούν διασυνοριακές μεταφορές) και αφορά
την άδεια διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων της
εγκατάστασης που παραλαμβάνει επικίνδυνα απόβλητα, στην περίπτωση
εισαγωγής τους δεν ισχύει για εγκατάσταση η οποία υπάγεται στην
εξαίρεση της παραγράφου Β.1.α2 του άρθρου 7 της (α) σχετικής ΚΥΑ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ
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Εσωτερική Διανομή:
 Γεν. Δ/ντή Περ/ντος
 Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
 Δ/νση ΕΑΡΘ
 Δ/νση Νομοθετικού Έργου
 ΕΥΠΕ
 ΕΥΕΠ
 ΓΕΔΣΑΠ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Για ενέργεια:
Περιφέρειες
 Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ. (με την παράκληση να γνωστοποιήσουν την
παρούσα
στις
αρμόδιες
υπηρεσίες
των
Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της περιοχής τους, προς ενημέρωσή τους)
Κοινοποίηση:
 Γρ. Γεν. Γραμματέων Περιφερειών


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.




Γρ. Υπουργού
Γρ. Υφυπουργού
Γρ. Γεν. Γραμματέα

