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ΘΕΜΑ: Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε 

περιπτώσεις διάθεσής τους, μετά από επεξεργασία, εντός ή 
επί του εδάφους  

 
ΣΧΕΤ.:  α)  Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Μέτρα, όροι και περιορισμοί 

για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ. 
             β)  Η ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196/Β): Μέτρα και περιορισμοί για 

την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων  
επικίνδυνων ουσιών. 

             γ) 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».   

             δ) Το υπ’ αρ. Δ.ΥΓ2/34094/16-4-08 έγγραφο, με θέμα «Έκθεση 
ελέγχου Μικτού Κλιμακίου Σώματος Επιθεώρησης Δημόσιας 
Διοίκησης για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
δραστηριοτήτων περιοχής Ασωπού ποταμού».    

           
Η παρούσα Εγκύκλιος αφορά τις εγκαταστάσεις, οι οποίες παράγουν υγρά 
επικίνδυνα απόβλητα που εξακολουθούν να περιέχουν, και μετά από  την 
επεξεργασία, τις ουσίες (άνευ ορίων) του Παραρτήματος  του άρθρου 9 της (β) 
σχετικής ΚΥΑ (Κατάλογοι Ι και ΙΙ) και στη συνέχεια διαθέτουν τα 
επεξεργασμένα απόβλητα στο έδαφος, υπεδάφια ή επιφανειακά, εντός του 
γηπέδου τους (σχετικός κωδικός εργασίας D1). Οι υπόψη εγκαταστάσεις, κατά 
την έννοια της (β) σχετικής ΚΥΑ, διενεργούν έμμεση απόρριψη επικίνδυνων 
ουσιών στα υπόγεια νερά. Για τις περιπτώσεις αυτές διευκρινίζονται τα εξής: 
 
Για τη χορήγηση στις ως άνω εγκαταστάσεις των αδειών που προβλέπονται 
στην παράγραφο Β του άρθρου 7 της (α) σχετικής ΚΥΑ, αναφέρονται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις:   
  
Ι)  Το πρώτο απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
διαχείρισης είναι η υποβολή, στην αρμόδια αρχή για τη χορήγηση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της εγκατάστασης, 
των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής έρευνας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 της (β) σχετικής ΚΥΑ.  
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Ειδικότερα, η έρευνα αυτή περιλαμβάνει:  
• μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης 
• μελέτη της εκάστοτε διϋλιστικής ικανότητας του εδάφους και του   
υπεδάφους. 
      Με  βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η αρμόδια αρχή είναι δυνατόν 
να μην επιτρέψει τη εν λόγω διάθεση στο έδαφος, εφόσον διαπιστώνεται 
ότι αυτή ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση των υπογείων νερών. 
 
ΙΙ)  Εφόσον επιτραπεί η διάθεση, η προαναφερόμενη Α.Ε.Π.Ο. θα πρέπει, 
εκτός των άλλων, να συμπεριλάβει και τους όρους που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 της (β) σχετικής ΚΥΑ. 
 
IΙΙ) Η ως άνω ΑΕΠΟ αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (παρ. 2.1 
άρθρου 7 της (α) σχετικής ΚΥΑ).  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας διαχείρισης 
υγρών επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη (γ) 
σχετική Εγκύκλιο, σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται από την αρμόδια 
υπηρεσία η διάθεση στο έδαφος (υπεδάφια ή επιφανειακά), επεξεργασμένων 
αποβλήτων που περιέχουν τις ουσίες του Παραρτήματος του άρθρου 9 της (β) 
σχετικής ΚΥΑ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της (β) 
σχετικής ΚΥΑ. Ειδάλλως, θα πρέπει να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος, ώστε να 
μεριμνήσει για την κατάλληλη αναθεώρηση της ΑΕΠΟ που διαθέτει, 
προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης άδειας 
διαχείρισης.         
 
 
 

                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

                                                                   Ι.  ΒΟΥΡΝΑΣ 
 
Εσωτερική Διανομή: 

• Γεν. Δ/ντή Περ/ντος 
• Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
• Δ/νση ΕΑΡΘ 
• 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: 
  

• Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
            Κηφισίας 1, 115 23 Αθήνα 
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• Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

• Γρ. Υπουργού 
• Γρ. Υφυπουργού 
• Γρ. Γεν. Γραμματέα 
• Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 
• Δ/νση Νομοθετικού Έργου 
• ΕΥΠΕ 
• ΕΥΕΠ 

 
• Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 
 

• Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος 
Αριστοτέλους 17, 10433 Αθήνα 
 

• Υπουργείο Ανάπτυξης 
            Δ/νση Ανάπτυξης & Συντονισμού  
            Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα  
  

• Γρ. Γεν. Γραμματέων Περιφερειών 


