
Ν. 4030/2011 

Νέορ ηπόπορ έκδοζηρ αδειών δόμηζηρ, ελέγσος καηαζκεςών και λοιπέρ διαηάξειρ 

Άπθπο 40 

Θέμαηα ζχεηικά με απόβληηα από εκζκαθές, καηαζκευές και καηεδαθίζεις 
(ΑΕΚΚ) 

( Οι παρ. 1, 2 και 3 τοσ παρόντος τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με την παρ. 11 τοσ 

άρθροσ 51 τοσ ν. 4280/2014 (Α΄ 159/8.8.2014). 

«1. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ από εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) ζε αλελεξγά ιαηνκεία, αλεμαξηήησο ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ηνπο, κεηά ηελ έθδνζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

εγθξίζεσλ θαη αδεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηα νξηδόκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 3 ηνπ παξόληνο. Σηα ιαηνκεία απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 33 ηνπ λ. 3164/2003 (Α' 176) σο ζέζεηο θαηάιιειεο γηα 

εγθαηαζηάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΟΔΓΑ). Η ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ ΑΔΚΚ ζε ιαηνκεία δελ πξέπεη λα παξαηείλεηαη 

πέξαλ ηνπ ρξόλνπ απνθαηάζηαζεο ηνπ ιαηνκείνπ πνπ νξίδεηαη κε ηε ζύκβαζε 

αλάζεζεο ηνπ αλαδόρνπ. Η εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ κνλάδσλ ζε δάζε, δαζηθέο 

εθηάζεηο θαη ζε δεκόζηεο εθηάζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο λόκνπ, όπσο ηζρύεη, ελεξγείηαη θαηόπηλ έγθξηζεο επέκβαζεο, 

ρνξεγνπκέλεο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε 

νπνία πξνεγείηαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ από άιιεο δηαηάμεηο αδεηνδνηήζεσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, κε ηελ επηθύιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο 

παξαγξάθνπο 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 998/1979, όπσο ηζρύεη. Καηά ηα ινηπά σο 

πξνο ηηο αλσηέξσ κνλάδεο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7, 8, 9, 11, 12 

θαη 16 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 45. 

2.α. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο πεξίζζεηαο εθζθαθώλ από ηελ θαηαζθεπή δεκόζησλ 

έξγσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έξγα κε ζύκβαζε παξαρώξεζεο, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε αλελεξγώλ ιαηνκείσλ αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο 

ηνπο, κεηά από εθπόλεζε εηδηθήο κειέηεο κνξθνινγηθήο θαη βιαζηεηηθήο 

απνθαηάζηαζεο, θαζώο θαη έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ 

(ΑΔΠΟ), ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 2.β. Οκνίσο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

ησλ αδξαλώλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΔΚΚ 

θαη ηεο πεξίζζεηαο εθζθαθώλ από ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηδησηηθώλ 

έξγσλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε αλελεξγώλ ιαηνκείσλ αλεμαξηήησο ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ηνπο κεηά από εθπόλεζε εηδηθήο κειέηεο κνξθνινγηθήο 

θαη βιαζηεηηθήο απνθαηάζηαζεο, θαζώο θαη έθδνζε Απόθαζεο Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΠΟ), ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

3. Δηδηθόηεξα ε απνθαηάζηαζε ησλ αλελεξγώλ ιαηνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκόζην, 

ζηνπο Ο.Τ.Α. θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ., κε ηελ επηθύιαμε ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 

2, γίλεηαη κε κέξηκλα ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ΑΔΚΚ. Δθόζνλ ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαιύπηεηαη από ηξνπνπνίεζε ησλ 



όξσλ έγθξηζήο ηνπο από ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Αλαθύθισζεο (ΔΟΑΝ) κεηά από 

ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθνύ θαθέινπ, ζύκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ππ' 

αξηζ. 36259/1757/ Δ103/23.8.2010. Οη δαπάλεο ησλ κειεηώλ θαη ησλ εξγαζηώλ 

απνθαηάζηαζεο βαξύλνπλ ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ησλ αλσηέξσ Αξρώλ ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα από έλα εγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα, ηα ελδηαθεξόκελα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ζπκπξάηηνπλ κεηαμύ ηνπο γηα 

ην ζθνπό απηόλ. Η αξκόδηα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή Ο.Τ.Α. αλαζέηνπλ ην έξγν 

ηεο απνθαηάζηαζεο κε ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο ηνπ έξγνπ απηνύ, ρσξίο θαηαβνιή 

αληαιιάγκαηνο ρξήζεο, κεηά ηελ έθδνζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ από ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία αδεηώλ γηα ην έξγν. Τν έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο εθηειείηαη πάληνηε ππό 

ηελ επίβιεςε θαη έγθξηζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην 

Γαζαξρείν, όπνπ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έθηαζεο ην απαηηεί. Με απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδεηαη θάζε 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο.» 

4. Καηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απόθαζεο 

36259/1757/Δ103/2010 ησλ Υπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο (Β' 1312). 

5. Καηαξγείηαη ε εμαίξεζε ησλ απνβιήησλ ηεο θαηεγνξίαο 17 05 06 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Καηαιόγνπ Απνβιήησλ από ηνπο πνζνηηθνύο ζηόρνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνβιήησλ από θαηαζθεπέο, εθζθαθέο θαη θαηεδαθίζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 

απόθαζεο 36259/1757/Δ103/2010 ησλ Υπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

 


