
Σο ΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» παπόν ζηην ημεπίδα ECO-ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ηηρ 

Οικολογικήρ Εηαιπίαρ Ανακύκλωζηρ με θέμα “Πωρ μποπεί να «απογειωθεί» η 

Ανακύκλωζη ζηην Ελλάδα;” 

ηηο 10/7/2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκεξίδα ECO-ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ηεο Οηθνινγηθήο 

Εηαηξίαο Αλαθύθισζεο κε ζέκα ηελ «Απνγείσζε ηεο Αλαθύθισζεο». ε κηα ρξνληθή ζηηγκή 

θξίζηκε γηα ηε πνξεία ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ Ειιάδα, ε ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. σο 

ΕΔ ΑΕΚΚ κε ηε κεγαιύηεξε γεσγξαθηθή εκβέιεηα θαη ην κεγαιύηεξν αξηζκό 

ζπλεξγαδόκελσλ Μνλάδσλ Αλαθύθισζεο ΑΕΚΚ ζηελ Ειιάδα, ζπκκεηείρε ζηελ παξαπάλσ 

εθδήισζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ηηο απόςεηο ηεο γηα ηηο κεζόδνπο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα απνγεησζεί ε αλαθύθισζε ησλ ΑΕΚΚ.  

ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ κεηαμύ άιισλ ν αλαπιεξσηήο ππνπξγόο πεξηβάιινληνο θ. 

σθξάηεο Φάκειινο θαζώο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Ειιεληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο θ. 

Πνιηηόπνπινο. Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. εθπξνζσπήζεθε από ην Πξόεδξό ηεο θ. Δεκεηξηάδε, ν 

νπνίνο αλαθέξζεθε ζηα πξνβιήκαηα πνπ όρη κόλν δελ αθήλνπλ ην «αεξνπιάλν» ηεο 

«αλαθύθισζεο ΑΕΚΚ» λα απνγεησζεί αιιά θαηαδεηθλύνπλ όηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

«αεξνπιάλν» δελ έρεη θαλ επηβηβαζηεί ην ζύλνιν ησλ επηβαηώλ ηνπ. «Επηβάηεο», όπσο: 

 Η Γεληθή Γξακκαηεία Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, εθόζνλ 

δελ έρεη πξνβιεθζεί ζην πξνϋπνινγηζκό ησλ δεκνζίσλ έξγσλ επί επηά (7) ζπλαπηά 

έηε ην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΕΚΚ 

 Οη δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ δεκνπξαηνύλ, αλαζέηνπλ θαη επηβιέπνπλ ηερληθά έξγα 

δίρσο λα εθαξκόδνπλ ην λόκν γηα ηελ αλαθύθισζε ησλ ΑΕΚΚ 

 Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο όπσο ε ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ), ν ΟΣΕ, ε ΕΠΑ, νη νπνίνη 

κέρξη ζήκεξα επίζεο δελ απαηηνύλ από ηνπο αλάδνρνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηα έξγα 

ηνπο ηελ ππνρξέσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΕΚΚ 

 θάπνηεο ππεξεζίεο δόκεζεο πνπ δηζηάδνπλ λα δεηήζνπλ απνδεηθηηθό όηη ηα ΑΕΚΚ ζα 

θαηαιήμνπλ δηαρεηξηδόκελα από ζπγθεθξηκέλν ΕΔ,  

Ο εθπξόζσπνο ηεο ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ηόληζε σζηόζν όηη σο ΕΔ ΑΕΚΚ παξακέλεη αηζηόδνμν 

αθνύ δηαθξίλεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη θηλεηηθόηεηα από ην ππνπξγείν γηα ηελ νξηζηηθή 

επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ΑΕΚΚ, ελώ θαηέζεζε θαη πξνηάζεηο ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ, κε ηα 

νπνία νη «επηβάηεο» ηεο γξακκήο «Αλαθύθισζε ΑΕΚΚ» θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζην 

αεξνπιάλν, νη πόξηεο θιείλνπλ θαη ην αεξνπιάλν ηξνρνδξνκεί: 

 Η απνζηνιή ελεκεξσηηθήο εγθπθιίνπ γηα ηα ΑΕΚΚ ζε όιεο ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, 

δηόηη ηα ΕΔ αλαιώλνληαη ζηελ πξνζπάζεηα λα πείζνπλ ηηο σο άλσ ππεξεζίεο γηα 

ηελ ηζρύ θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 

 Η άκεζε πξόβιεςε ζην πξνϋπνινγηζκό ησλ δεκόζησλ έξγσλ ηεο ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ΑΕΚΚ 

 Η ππνβνιή ρεδίνπ Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ λα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από 

βεβαίσζε απνδνρήο ζπγθεθξηκέλνπ ΕΔ ΑΕΚΚ 

 Πηζηνπνίεζε βάζεη ΔΑ από ειεγθηή δόκεζεο/ από ππεξεζία επίβιεςεο 

 Καηάξγεζε ηεο ππεύζπλεο δήισζεο 

 Άκεζε αμηνιόγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ΕΔ ΑΕΚΚ 

 Η έγθξηζε πξνδηαγξαθώλ επηρσκαηηθώλ πιηθώλ θαη ρξήζεο άιισλ δεπηεξνγελώλ 

πιώλ ζηα δεκόζηα έξγα. 



ηε ζπλέρεηα, ν εθπξόζσπνο ηεο ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ζρνιίαζε θάπνηα από ηα κέηξα πνπ 

πξναλήγγεηιε ν ππνπξγόο ζηε ηειεπηαία ηνπ ζπλάληεζε κε ηα ΕΔ ΑΕΚΚ. Αλαθνξηθά 

κε ηε πξνώζεζε ηεο επανασπηζιμοποίηζηρ ηων ΑΕΚΚ επί ηόπος ζηα έπγα, ε 

ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ζπκθσλεί κόλν κε ηελ πξνϋπόζεζε, ηα ΕΔ λα δηαηεξήζνπλ ην 

θαηαγξαθηθό έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα επηηεξνύλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε θαηάπγηζη ηηρ εξαίπεζηρ ηηρ πεπίζζειαρ ςλικών εκζκαθήρ ηων 

δημοζίων έπγων, ε ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ζπκθσλεί κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ειάρηζηεο 

εηζθνξάο ζηα ΕΔ ΑΕΚΚ πξνθεηκέλνπ λα επηβιέπνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηελ 

αμηνπνίεζή ησλ απνβιήησλ εθζθαθώλ είηε ζηελ απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ είηε σο πιηθό 

επηθάιπςεο ζε ΥΤΣΑ ή ΥΑΔΑ, είηε ζε δεκόζηα θαη ηδησηηθά έξγα, ελώ ε πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε ζε Μνλάδεο Αλαθύθισζεο είλαη απνδεθηή κόλν σο ελδηάκεζε ή ηειεπηαία 

ιύζε. 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα πξνηεηλόκελα από ηελ Οηθνινγηθή Εηαηξεία Αλαθύθισζεο κέηξα 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ αλαθύθισζεο ησλ ΑΕΚΚ, ν εθπξόζσπνο ηεο ΑΝΑΚΕΜ 

Α.Ε. ζρνιίαζε αλά κέηξν ηα εμήο: 

Αιιαγή κοληέιοσ οργάλφζες 

• Ελοποίεζε όιφλ ηφλ σπαρτόληφλ ΣΕΔ ζε έλα εζληθό, όποσ ζα ζσκκεηέτοσλ όια ηα 

σπάρτοληα ΣΕΔ κε βάζε π.τ. ηελ αλαιογία ηφλ ποζοηήηφλ ηοσς ζήκερα 

Άπνςε ηεο ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είλαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν είλαη αδύλαην λα επηηεπρζεί θαη 

δελ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα λα εμεηαζηεί εθόζνλ δελ έρεη γίλεη πξηλ αμηνιόγεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ΕΔ.  

•       Μολάδες ΑΕΚΚ – Νέες Μολάδες: α) Χρεηάδοληαη 250-280 τώροη ή κολάδες γηα εζληθή 

θάισυε, β) Οη αποκαθρσζκέλοη τώροη ή ηα κηθρά λεζηά κπορούλ λα έτοσλ απιώς τώρο, ποσ 

ζα αδεηοδοηούληαη κε ΠΠΔ γηα λα έρτοληαη όποηε τρεηάδοληαη θηλεηές κολάδες ΑΕΚΚ. 

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ζπκθσλεί θαη επηβεβαηώλεη από ηελ εκπεηξία ηεο όηη απηή είλαη θαη ε 

γεληθή θαηεύζπλζε αθνύ κεηά από επηά ρξόληα ηζρύνο ηνπ Νόκνπ, ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ 

πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ έρεη ζπκβιεζεί κε ηα εγθεθξηκέλα ΕΔ. Ωζηόζν απαηηείηαη ηα 

ΕΔ λα πεξηιάβνπλ ηελ εμππεξέηεζε κε θηλεηέο κνλάδεο ζηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα  

 

  

 

 

 

 


