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Κοιν.: 

∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ) 

των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

της Επικράτειας 
(για ενηµέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης 
χωρικής τους αρµοδιότητας) 
 
 
1) Γρ. Γεν. Γραµµατέως ΥΠΕΝ 
2) Γεν. ∆/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
3) ∆/νση Βιοποικιλοτητας, Εδάφους & 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Θέµα : 
«Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις» 

Σχετ. : α) Το άρθρο 3 του  ν.4030/2011 «Έκδοση Αδειών ∆όµησης» (249 Α΄) 

β) H υπ’αριθµ. 7533/13-12-2012 ΚΥΑ «∆ιαδικασία έντυπης υποβολής έγκρισης και άδειας 

δόµησης» (251 Β΄) 

γ) Η υπ’αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-9-2010 (1312 Β΄) ΚΥΑ 

δ)Το υπ’αριθµ. οικ.353/12-3-2016 έγγραφο της Υ∆ΟΜ του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου 

 

 Μετά τα ανωτέρω σχετικά και µε αφορµή ερωτήµατα των Υπηρεσιών ∆όµησης σχετικά µε 

την εφαρµογή παρ.3
α
 του άρθρου 7 της (γ) σχετικής ΚΥΑ για τη διαχείριση ΑΕΚΚ, διευκρινίζεται ότι: 

Εφόσον µε το νέο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση αδειών δόµησης δεν προβλέπεται η 

υποβολή στοιχείων για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων (Σ∆Α), όπως αυτό περιγράφεται στη παρ. 3
α
 του 

άρθρου 7 της προγενέστερης αυτού (γ) σχετικής ΚΥΑ, οι άδειες δόµησης εκδίδονται σύµφωνα µε τα 

δικαιολογητικά και τις µελέτες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 του ν.4030/2011 (249 Α΄) και της 

υπ’αριθµ. 7533/13-12-2012 ΚΥΑ (251 Β΄). 

Επιπρόσθετα σας ενηµερώνουµε ότι η ∆/νση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών & 

Αδειοδοτήσεων, στα πλαίσια της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.4067/12 (79 Α΄), σύµφωνα µε την 

οποία για την κατασκευή κάθε εργασίας δόµησης και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του 

κτιρίου θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόµενη σχετική νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και για την επίτευξη των 

στόχων που θέτει ο ν.2939/2001 και η υπ’αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-9-2010 (1312 Β΄) ΚΥΑ για 

την αξιοποίηση – ανακύκλωση των αποβλήτων από ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά έργα, βρίσκεται σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ προκειµένου να διαµορφωθεί το νέο θεσµικό 

πλαίσιο µε σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού 

συµφέροντος χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών – ιδιοκτητών ακινήτων. 

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

& ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

Ε. ∆: 

1) Χρον. Αρχείο 
2) ∆.Α.Ο.Κ.Α. / Γ΄  
3) Ε. Τσαρτινογλου 
4) Α. Σκάρλα 
5) «∆ιαύγεια» 
6) Ιστοσελίδα ΥΠΑΠΕΝ 
 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 
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