
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & 

ΑΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

 Αθήνα,        1 / 7 / 2016 

Αρ. Πρωτ.: 20272  
 

Προσ: 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: 

Δ/νςεισ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ 
χεδιαςμοφ (ΠΕ.ΧΩ.Χ) 
των Αποκεντρωμζνων Διοικήςεων 
τησ Επικράτειασ 
(για ενθμζρωςθ των Υπθρεςιών Δόμθςθσ 
χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ) 
 
1) Γρ. Γεν. Γραμματζωσ ΥΠΕΝ 
2) Γεν. Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ 
3) Δ/νςθ Βιοποικιλοτθτασ, Εδάφουσ & 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων 
4) Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ  
Πατθςίων 147, 112 51 Ακινα  

Σαχ. Δ/νςη : Μεςογείων & Τρικάλων 36 

Σαχ. Κώδ.   : 11526 

Πληροφορίεσ   : Ε. Τςαρτίνογλου 
Σηλζφωνο       : 210-6980333 
FAX       : 210-6918088 

Θζμα : «Εναλλακτική διαχείριςη των αποβλήτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» 

χετ. : α) Το υπ’αρικμ. 14996/21-6-2016 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματζωσ ΧΣΑΠ 

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

 

Σε ςυνζχεια του (α) ςχετικοφ εγγράφου μασ, μετά από ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

και ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων μασ διευκρινίηουμε τα εξισ: 

Η παρ.1 του άρκρου 17 του ν.4067/12 (79 Α΄), ςφμφωνα με τθν οποία για τθν καταςκευι κάκε 

εργαςίασ δόμθςθσ και τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χώρου του κτιρίου κα πρζπει να τθρείται  όπωσ 

ιδθ τθρείται θ προβλεπόμενθ ςχετικι νομοκεςία για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από 

εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), επιβάλλει τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΚΚ και 

επομζνωσ οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ δόμθςθσ κα πρζπει να τθροφν τθν προβλεπόμενθ από τθν παρ. 3
α
 του 

άρκρου 7 τθσ (β) ςχετικισ ΚΥΑ διαδικαςία παράλλθλα με τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ δόμθςθσ για ανζγερςθ 

κτιρίων, κατεδαφίςεων, επιςκευών κλπ. Η μθ τιρθςθ των ειδικότερων υποχρεώςεων των διαχειριςτών 

ΑΕΚΚ που απορρζει από τθν παρ. 3 του άρκρου 7 τθσ εν λόγω ΚΥΑ, ςυνεπάγεται κατά τθν παρ.4 του ιδίου 

άρκρου τθν επιβολι κυρώςεων ςφμφωνα με τθν κείμενθ κατά περίπτωςθ ςχετικι περιβαλλοντικι 

νομοκεςία. 

Ωςτόςο με δεδομζνο ότι πολλζσ κατά τόπο αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ που δεν 

υφίςτανται ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, αντιμετωπίηουν προβλιματα κατά τθν εφαρμογι των 

διατάξεων περί εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ, θ Γενικι Διεφκυνςθ Πολεοδομίασ του ΥΠΕΝ ςε ςυνεργαςία 

με τθ Γενικι Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ και τον ΕΟΑΝ προωκεί άμεςα επικαιροποίθςθ – 

τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

 

 

Δ. Γ: 
1) Φρον. Αρχείο 
2) Δ.Α.Ο.Κ.Α. / Γ΄  
3) Ε. Τζαρηινογλου 
4) Α. Σκάρλα 
5) «Διαύγεια» 
6) Ιζηοζελίδα ΥΠΑΠΕΝ 

 

 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΥΩΡΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

& ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

ΔΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΣΔΑ 

ΑΔΑ: 76ΥΙ4653Π8-2ΤΛ




