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ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

           Αθήνα

ΠΡΟΣ:
ΥΠΕΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΙΝ.:
ΥΠΕΝ
1.Γραφείο Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής
2.Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΔΙΠΑ)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση βουλευτή με θέμα «Ανησυχία για τη δημόσια υγεία για την 
καύση RDF από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αρ. 112/2-08-2019 ερώτηση του βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλου η οποία 
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας (αρ. πρ. ΔΔΑΠΠ 71029/2083/5-08-2019).
β) Η με αρ. πρ. ΔΙΠΑ 71029/4618/7-08-2019 απάντηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης στην (α) σχετική ερώτηση (αρ. πρ. ΔΔΑΠΠ 72016/2126/8-08-2019)

Σε απάντηση στην ανωτέρω (α) σχετική ερώτηση και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της 
Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Πρόσφατα, στις 3-07-2019 υπεγράφη η εθελοντική συμφωνία συνεργασίας «για την 
αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία, στο πλαίσιο της 
Βιομηχανικής Συμβίωσης και της Κυκλικής Οικονομίας» μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας (ΕΤΕ), με σκοπό την 
επικαιροποίηση της προγενέστερης εθελοντικής συμφωνίας που έληξε το 2016. Συγκεκριμένα, 
μέσω της πρόσφατης νέας εθελοντικής συμφωνίας, αυστηροποιούνται οι περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις των τσιμεντοβιομηχανιών για τη χρήση εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων, 
δηλαδή καθιερώνεται η δημοσιοποίηση των μετρήσεων, αυξάνεται η συχνότητα των 
μετρήσεων των παρακολουθούμενων εκπομπών αέριων ρύπων, πέραν των συμβατικών 
απαιτήσεων της νομοθεσίας, εξακολουθούν να αποκλείονται από τη χρήση κατηγορίες 
δευτερογενών καυσίμων με χαμηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και δρομολογείται η σύσταση 
Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Υπηρεσία μας ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 
1013/2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων καθώς και της Διεθνούς Σύμβασης της Βασιλείας 
παρακολουθεί και εγκρίνει, όταν απαιτείται, τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι διασυνοριακές μεταφορές (εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακομίσεις) των 
εναλλακτικών καυσίμων από απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούμενης κοινοποίησης 



και συγκατάθεσης, κατά την οποία οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές αποστολής και 
προορισμού υποχρεούνται να εκδώσουν την έγκρισή τους για τις εν λόγω μεταφορές. 
Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές διαμετακόμισης, των χωρών από τις οποίες διέρχεται το 
φορτίο των εναλλακτικών καυσίμων μπορούν να συναινέσουν σιωπηρά χωρίς απαραίτητα να 
εγκρίνουν εγγράφως την εν λόγω μεταφορά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, παρακολουθείται η 
πραγματοποίηση των μεταφορών καθώς και η τελική ανάκτηση στην εγκατάσταση 
παραλαβής/ανάκτησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την εθελοντική συμφωνία, στην περίπτωση εισαγωγής 
εναλλακτικών καυσίμων, η Υπηρεσία μας, κατά τη φάση εξέτασης του φακέλου κοινοποίησης 
που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την έγκριση της εν λόγω μεταφοράς, αξιολογεί 
στοιχεία αναφορικά με την πηγή προέλευσης ή και την παραγωγική διαδικασία, καθώς και 
σχετικά στοιχεία/ βεβαιώσεις που αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα δευτερογενή καύσιμα 
πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339 Β). 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την πραγματοποίηση των μεταφορών, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
(του ΥΠΕΝ αλλά και της Περιφέρειας) μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια δειγματοληψιών και 
αναλύσεων στα εισαγόμενα υλικά. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
- Τμήμα Δ.Α. (Φ3.1)  
- Γ. Μαντζαβά

                                                                     Α. ΑΡΦΑΝΑΚΟΥ
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