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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ:

Διευκρίνιση θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας, σχετικά
με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

ΣΧΕΤ.: α) Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Μέτρα, όροι και
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.
β) Η ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β): Έγκριση Γενικών
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων κ.λπ.
γ) Η ΚΥΑ 8668/07 (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 ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β): Διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) κ.λπ.
στ) Η υπ’ αρ. οικ.181098/444/28-1-08 Εγκύκλιος της Γενικής
Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα «Ερμηνεία
άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/2006».
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά
τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με την παρούσα Εγκύκλιο
διευκρινίζονται τα εξής:
1.
Η άδεια, που προβλέπεται στην παρ. Β.2 του άρθρου 7 της (α)
σχετικής ΚΥΑ, εκδίδεται μετά την κατασκευή των υποδομών διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων και πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
2.
Οι άδειες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων αφορούν
τη σχετική δραστηριότητα και όχι τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα
μεταφοράς. Οι όροι των αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων
αποβλήτων (παρ. Β.3.β του άρθρου 7 της (α) σχετικής ΚΥΑ)
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις –
προδιαγραφές των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. Εξάλλου, η
καταλληλότητα και ο έλεγχος των χερσαίων και πλωτών μέσων μεταφοράς
αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
αντίστοιχα.
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Επομένως, σε περίπτωση προσθήκης νέων μέσων μεταφοράς (ιδιόκτητων ή
μέσων συνεργαζόμενων μεταφορέων), δεν θα πρέπει να τροποποιείται η
χορηγηθείσα άδεια, θα πρέπει όμως να ενημερώνονται οι φάκελοι της
άδειας και του μητρώου του συλλέκτη. Σε περιπτώσεις συνεργασίας των
συλλεκτών με μεταφορείς, για την ενημέρωση των προαναφερόμενων
φακέλων απαιτείται η υποβολή των σχετικών συμβάσεων.
3.
Σε περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις, είτε μεταξύ παραγωγών /
κατόχων επικίνδυνων αποβλήτων και συλλεκτών, είτε μεταξύ συλλεκτών
και αποδεκτών επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει να αναφέρονται οι
κωδικοί ΕΚΑ των προς διαχείριση αποβλήτων, καθώς και οι κωδικοί των
εργασιών διαχείρισης (D/R) στους αποδέκτες, όπως αντίστοιχα
αναφέρονται στα σχετικά «Έντυπα Αναγνώρισης για τη Συλλογή και
Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων».
4.
Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 9 της (ε)
σχετικής ΚΥΑ αξιολόγησης δραστηριοτήτων της 3ης υποκατηγορίας της Β’
κατηγορίας της (δ) σχετικής ΚΥΑ, που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, τα
οποία επιπλέον διαχειρίζονται οι ίδιες εντός του γηπέδου τους, ενδείκνυται
να ακολουθείται από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών
η διαδικασία της 2ης υποκατηγορίας της Α’ κατηγορίας.
Η αντιμετώπιση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη απαίτηση
περιβαλλοντικής προστασίας στις εν λόγω περιπτώσεις, παρέχει τη
δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα
των υπό αδειοδότηση δραστηριοτήτων και παράλληλα συμβάλλει σε
σημαντική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ
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• Δ/νση ΕΑΡΘ
• ΓΕΔΣΑΠ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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