ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &
ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα
: α΄
Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο
: 210 64 28 969
FAX
: 213 15 23 572

Αθήνα, 27-3-2013
Αριθ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1
ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες
και τα Ανεξάρτητα Τμήματα
της ΓΓΔΕ
2. Όλα τα Νομικά Πρόσωπα που
εποπτεύονται από τη ΓΓΔΕ
3. Όλες τις ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕΈδρες τους

Θέμα : Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)
Σάς κοινοποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 4834/25-1-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περ/κού Σχεδιασμού, που αναφέρεται στη «Διαχείριση περίσσειας υλικών
εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)» για ενημέρωσή σας.
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των
Υπηρεσιών σας και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή της.
Επιπλέον, η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράμματος
«Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.
Με εντολή Αν.Υπ.
Συνημμένα:
Η πιο πάνω εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΒΕΙΨ0-Ξ90)
σε φωτ/φο
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε.
4. Δ/νση Πληροφορικής (με e-mail για
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.)
5. Δ/νση Δ17 (5)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση :
Πατησίων 147
ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας:
112 51
Πληροφορίες:
A.Αρφανάκου
210 8668132
Τηλέφωνο :
ΚΟΙΝ:
TELEFAX :
210 8627444

Αθήνα, 25 - 1 -2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 4834

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια
έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312 Β)
ΣΧΕΤ:
1. Ο Νόµος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την
εφαρµογή της παραγράφου 3.β. του άρθρου 7 της (2) σχετικής ΚΥΑ σε ότι αφορά
στη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα.
Ειδικότερα και προς απάντηση σχετικών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην
Υπηρεσία µας, αν η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών γίνεται
υποχρεωτικά µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), διευκρινίζονται τα ακόλουθα::
Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της προαναφερόµενης ΚΥΑ οι υποχρεώσεις
για την διαχείριση των ΑΕΚΚ διαφέρουν µεταξύ των ιδιωτικών και τα δηµόσιων
έργων.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα:
α) η διαχείριση της περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από τα δηµόσια έργα
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.1 θα πρέπει
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (περί δηµοσίων έργων)
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση ανάθεσης του έργου
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β) η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδοµών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δηµόσια έργα σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.2 θα πρέπει
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (περί δηµοσίων έργων)
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση ανάθεσης του έργου
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, σύµφωνα µε την παραγρ. 3 εδαφ. β.3. της (2)
σχετικής ΚΥΑ, οι διαχειριστές µετά από την αποπεράτωση των εργασιών
διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέτουν στην
Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3,
(εδ. α.3) του ιδίου άρθρου.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα από τις διατάξεις της ΚΥΑ δεν απορρέει
υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από
δηµόσια έργα µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εν
αντιθέσει µε τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδοµών ή κτιριακών έργων. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της περίσσειας των
εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται µε ορθό περιβαλλοντικά τρόπο.
Οι αποδέκτες του παρόντος, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα
εγκύκλιο στους φορείς που τυχόν εποπτεύουν εφόσον αυτοί
αναθέτουν,
παραλαµβάνουν ή επιβλέπουν δηµόσια έργα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γρ. Υπουργού ΠΕΚΑ
- Γρ. Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ
- Γρ. Γεν. ∆/ντή Περ/ντος
- ΕΥΕΠ
- ΕΥΠΕ
- ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
- ΓΕ∆ΣΑΠ
- Τ∆ΣΑ
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