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Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης
◆

Η αρχή της ιεράρχησης των
δράσεων και εργασιών
διαχείρισης των αποβλήτων

◆

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

◆

Η αρχή της ευθύνης όλων των
εμπλεκομένων οικονομικών
παραγόντων

◆

Η αρχή της διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού

◆

Η αρχή της δημοσιότητας

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
◆

Είναι ΝΠΙΔ που υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του
ΥΠΕΝ

◆

Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και δεν έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα

◆

Έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

◆

Ιδρύθηκε το 2001 με το Ν. 2939/2001. Το πρώτο Δ.Σ. ορίστηκε το
2009. Αλλαγές στο Οργανόγραμμα από τον Ν. 4496/2017

◆

Η οργανωτική δομή και οι λειτουργίες του ορίζονται μέσω
Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ. 99/2008, Π.Δ. 170/2008),
αλλαγές Ν. 4496/2017

Νέο Οργανόγραμμα ΕΟΑΝ

Σημερινή στελέχωση: 10

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
Σκοπός του ΕΟΑΝ
Είναι κατά κύριο λόγο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων
προϊόντων.

Ρεύματα Αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση
◆

Απόβλητα Υλικών Συσκευασίας

◆

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

◆

Απόβλητα Λιπαντικών και Ελαίων

◆

Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

◆

Μεταχειρισμένα Ελαστικά

◆

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

◆

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Θεσμικό πλαίσιο ΑΕΚΚ
◆

Ν. 2939/2001 «για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3854/2010,
όπως ισχύει με τον Ν. 4496/2017

◆

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κατασκευών (ΑΕΚΚ)»

◆

Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την
οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτωνΕναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ

◆

Απόφαση 2011/753/EΕ περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων
υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του
άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Θεσμικό πλαίσιο ΑΕΚΚ
◆

Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Άρθρο 40 για τα ΑΕΚΚ)

◆

Ν. 4001/2011 «για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα …»(Άρθρο 181)

◆

Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (άρθρο 17)

◆

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ΄αρ. 4834/25.1.13 με θέμα «Διαχείριση περίσσειας
υλικών εκσκαφών που προέρχονται από Δημόσια Έργα – Διευκρινίσεις επί
των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010»

◆

Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση –
Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (άρθρο 52 παρ. 4) αφορά λατομεία

Πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ:
◆

Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που προέρχονται
από Ιδιωτικά και Δημόσια έργα και ανήκουν στο κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων

◆

Στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων

◆

Απόβλητα από περίσσεια σκυροδέματος

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
◆

Τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από βιομηχανικές και άλλες περιοχές και έχουν
ρυπανθεί με επικίνδυνες ουσίες

◆

Τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα

◆

Απόβλητα από εργασίες εξόρυξης, επεξεργασίας κλπ μεταλλευτικών πόρων,
βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών προϊόντων

◆

Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανεπεξέργαστα στον
χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.

Κατηγορίες Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων)
17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 03 μίγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα
πίσσας
17 04 μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες
τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών
17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο
17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

Πηγές παραγωγής ΑΕΚΚ

◆

Οικοδομικές εργασίες, κάθε είδους, όπως ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις,
ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις κατοικιών,
επαγγελματικών χώρων και γενικότερα κτιριακών συγκροτημάτων.

◆

Έργα τεχνικών υποδομών, όπως κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και
επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων,
πεζοδρομίων καθώς και αναπλάσεις χώρων.

◆

Φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες,
κατολισθήσεις, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.

Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ
«Εναλλακτική διαχείριση»: οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής
αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και ανάκτησης των ΑΕΚΚ,
ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα
της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.
«Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική
βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και
ανάκτησης των ΑΕΚΚ.

Εμπλεκόμενοι στην Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ
Ελληνικός Οργανισμός
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Διαχειριστές
ΑΕΚΚ
Συστήματα
Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Συλλέκτες / Μεταφορείς
ΑΕΚΚ

Μονάδες Επεξεργασίας /
Αξιοποίησης ΑΕΚΚ

Τελική
Διάθεση

Άλλες Μονάδες
Ανακύκλωσης

Διάθεση
για χρήση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
◼

Βασίζονται στην αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού –
για τα ΑΕΚΚ αντιστοίχιση

◼
◼

◼
◼

◼
◼

Πρόκειται για εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι «παραγωγοί» (στα ΑΕΚΚ
«παραγωγοί αποβλήτων») που διακινούν προϊόντα στην ελληνική
αγορά
Έχουν την ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης της λειτουργίας
όλων των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης
Τα συστήματα οργανώνονται σε:
α) Ατομικά
β) Συλλογικά
Αρμόδια αρχή για την έγκριση και λειτουργία τους είναι ο ΕΟΑΝ
Η έγκριση των συστημάτων από τον ΕΟΑΝ ισχύει για έξι (6) χρόνια
και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της
προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα νέα
δεδομένα

Εγκεκριμένα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ
Αρ. Απόφασης
Έγκρισης ΕΟΑΝ

Γεωγραφική Εμβέλεια
Συστήματος

Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
(ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.)

717/7-12-2011
1949/5-11-2014

Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς,
Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Χαλκιδικής, Ν.
Δράμας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Καβάλας, Ν.
Σερρών, Ν. Ξάνθης Ν. Ροδόπης

Σύστημα Ανακύκλωσης ΚεντρικήςΕλλάδας
Ε.Π.Ε (Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.)

66/18-01-2012
426/26-04-2012

Ν. Εύβοιας, Ν. Βοιωτίας, Περιφ. Αττικής,
N. Μαγνησίας

Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών,
Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.)

427/26-04-2012

Ν. Αττικής

Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ - Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
(Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Χαλκιδικής Ο.Ε.)

1050/28-09-2012

Ν. Χαλκιδικής

Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας
Α.Ε. (ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.)

1183/19-10-2012
924/30-04-2015

Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς,
Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν.
Χαλκιδικής, Ν. Δράμας, Ν. Καβάλας, Ν.
Ξάνθης, Ν. Χανίων, Ν. Ροδόπης, Ν.
Έβρου, Ν. Καστοριάς, Ν. Λέσβου, Ν.
Λάρισας

Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.

2174/09-12-2013

Ν. Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς,
Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν.
Χαλκιδικής

Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας
Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.)

2204/12-12-2013

Ν. Λακωνίας, Ν. Κυκλάδων, Ν.
Μεσσηνίας, Ν. Κερκύρας, Ν. Λάρισας

Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
(ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ)

535/1-4-2014

Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου

Επωνυμία Σ.Σ.Ε.Δ.

Γεωγραφική Κάλυψη Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Εργασίες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ
«Επαναχρησιμοποίηση»: οποιαδήποτε ενέργεια μέσω της οποίας τα υλικά
που προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις οικοδομών, φυσικές ή άλλες
καταστροφές χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν, με ή
χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά.
«Επεξεργασία»: η διαλογή και θραύση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
για την ανάκτηση ή/και τη διάθεσή των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιείται μετά την
παράδοση τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση
«Ανάκτηση»: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα
οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την
πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται
προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην
εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας
«Επίχωση»: εργασία ανάκτησης, κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλα
απόβλητα σε χώρους όπου έχουν γίνει εκσκαφές με σκοπό την ποιοτική
αποκατάστασή τους ή για λόγους μηχανικής ισορροπίας στην αρχιτεκτονική
τοπίου, υποκαθιστώντας υλικά που δεν είναι απόβλητα.

Διαχειριστές ΑΕΚΚ
«Διαχειριστές ΑΕΚΚ»: Ανάδοχοι δημοσίων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές,
εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και
παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ) ή ο
κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο

Υποχρεώσεις Διαχειριστών ΑΕΚΚ
◆

να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ που
παράγονται από τη δραστηριότητά τους

◆

να υποβάλλουν Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που
θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους πριν από την έναρξη των
οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών

◆

να λαμβάνουν υπόψη και να διευκολύνουν την αποξήλωση, την
επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση και ιδίως την ανακύκλωση των
κατασκευαστικών υλικών κατά το σχεδιασμό ενός έργου

◆

να περιορίσουν τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στα οικοδομικά υλικά και
προϊόντα, σε συνεργασία με προμηθευτές / κατασκευαστές

◆

να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα έργα
προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά

◆

να συνάπτουν συμφωνία με τους διακινητές των οικοδομικών προϊόντων για
επιστροφή των πλεοναζόντων υλικών που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Ειδικότερες υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ για
ιδιωτικά έργα
◼

Ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει
στις Υπηρεσίες Δόμησης:
✓

αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) μαζί με τα
άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται

✓

εγγυητική επιστολή, ποσού 0.2% και 0.5% επί του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου για έργα εκσκαφών και έργα κατασκευών
και κατεδαφίσεων αντίστοιχα

◼

Ο διαχειριστής εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών
διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία
βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από ΣΕΔ, στην οποία αναφέρονται
επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες
των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών

◼

Εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης,
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή
ΑΕΚΚ.

Ειδικότερες υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ για
δημόσια έργα
◆

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ που προέρχονται από δημόσια έργα θα πρέπει:
✓

είτε να περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

✓

είτε να περιλαμβάνεται ως όρος στη σύμβαση ανάθεσης του έργου

◼

Υποχρεωτική η υποβολή Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)

◼

Με την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) ο διαχειριστής υποχρεούται να
καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των
ΑΕΚΚ από ΣΕΔ

◼

Η διαχείριση περίσσειας εκσκαφών (φυσικών υλικών) δεν είναι
υποχρεωτικό να γίνει μέσω ΣΕΔ, όμως θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ του έργου ή στη σύμβαση με τον ανάδοχο του
έργου – Η περίσσεια εκσκαφών χαρακτηρίζεται ως απόβλητο

Ο ρόλος των ΟΤΑ στην ανακύκλωση ΑΕΚΚ
◼

Οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν τα ΑΕΚΚ που προέρχονται
από:

➢

τη δραστηριότητά τους (π.χ. κατασκευές, επισκευές, αναπλάσεις,
κατεδαφίσεις, εκσκαφές, αποξέσεις/καθαιρέσεις ασφάλτου κλπ.)
(άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 2939/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3854/2010)

➢

εγκαταλελειμμένα ΑΕΚΚ από οικοδομικά έργα (συνήθως μικρής
κλίμακας) των δημοτών (άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010)

◼

Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ οργανώνεται είτε από τους
ίδιους είτε σε συνεργασία με ΣΕΔ.

Επεξεργασία των ΑΕΚΚ
Τα ΑΕΚΚ, μετά τη συλλογή τους, οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες
επεξεργασίας οι οποίες διαθέτουν σύμβαση με εγκεκριμένα ΣΕΔ.
Εκεί υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία:
▪

ζύγιση,

▪

διαλογή,

▪

θραύση,

▪

κοσκίνισμα,

▪

προσωρινή αποθήκευση

Χρήση ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ
◼

Τα ανακυκλωμένα αδρανή από τις μονάδες επεξεργασίας μπορούν να
χρησιμοποιούνται, ανάλογα με την κοκκομετρία τους :

-

ως άμμος σκυροδέματος,

-

ως υποκατάστατο 3Α στην οδοποιΐα,

-

για πλήρωση χαντακιών,

-

για στήριξη επιχώσεων,

-

για αποκατάσταση ανενεργών λατομείων

-

για άλλες χρήσεις

Υποχρεώσεις Συλλεκτών / Μεταφορέων ΑΕΚΚ
◼

να είναι κάτοχοι άδειας συλλογής/μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΚΥΑ 50910/2003

◼

να είναι συμβεβλημένοι με εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ

◼

να μεταφέρουν σε τακτά διαστήματα και να παραδίδουν ΑΕΚΚ σε
εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους
ανάκτησης ή διάθεσης

◼

οι κάδοι συλλογής να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας
εργασίας και στο τέλος αυτής να προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα,
ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμειξη με
άλλα απόβλητα
η μεταφορά των αποβλήτων να γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν
κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους
στους δρόμους

◼

Υποχρεώσεις Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας /
Ανάκτησης ΑΕΚΚ
◼

Να έχουν λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/ και άδειες που προβλέπονται
στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

◼

Να συμβάλλονται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ

◼

Ο χρόνος παραμονής ΑΕΚΚ στους χώρους υποδοχής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες όσο αφορά στα ανάμικτα απόβλητα και τους 6 μήνες
όσον αφορά στα αδρανή υλικά

◼

Εντός 12 μηνών τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει να έχουν διατεθεί στην αγορά
ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

◼

Τα επεξεργασμένα αδρανή χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την
παραγωγή προϊόντων δομικών κατασκευών εφόσον είναι κατάλληλα για τη
χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

◼

Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ,
καθώς και τα χώματα - πέτρες και μπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 και
17 05 06) αξιοποιούνται ως υλικά επίχωσης

Υποχρεώσεις ΣΕΔ ΑΕΚΚ
◼

Να εφαρμόζει τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισής του

◼

Να καταρτίζει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εγκεκριμένου
επιχειρησιακού του σχεδίου και των λοιπών όρων έγκρισής του, η οποία να
περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο
χρόνο.

◼

Να τηρεί βιβλίο καταγραφής της προέλευσης, ποσότητας, κατηγορίας,
τρόπου αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΕΚΚ καθώς και της παράδοσης και
παραλαβής τους, αναφέροντας και την ημερομηνία αυτών.

◼

Να γνωστοποιεί τα στοιχεία στον ΕΟΑΝ και στην αρμόδια υπηρεσία
περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, όταν αυτά ζητηθούν

Ο Ρόλος του ΕΟΑΝ
◼

Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ και εισηγείται την αναθεώρησή του

◼

Αποφασίζει για την χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή ή
ανάκληση της έγκρισης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ

◼

Σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ οργανώνει σύστημα
ενημέρωσης – πληροφόρησης για θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των
ΑΕΚΚ

◼

Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων
της ΚΥΑ 36259/2010 και του Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4496/2017

◼

Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ 36259/2010
και του Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017

Ποσοτικοί Στόχοι Ανάκτησης ΑΕΚΚ
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, έχουν τεθεί οι εξής
στόχοι για την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ:
30% ανάκτηση μέχρι το τέλος του 2012
◼ 50% ανάκτηση μέχρι το τέλος του 2015
◼ 70% ανάκτηση μέχρι το 2020
◼

Στη στοχοθεσία δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΑΕΚΚ της κατηγορίας 17 05 04 «Χώματα και
Πέτρες»

Μέθοδος υπολογισμού
% Ανάκτηση ΑΕΚΚ = Ποσότητα ΑΕΚΚ που υποβλήθηκαν σε ανάκτηση υλικών
Συνολική ποσότητα παραγόμενων ΑΕΚΚ

Εκτίμηση παραγωγής ΑΕΚΚ βάσει ΕΣΔΑ
Ετήσια παραγωγή, μη συμπεριλαμβανομένων φυσικών υλικών εκσκαφών
και λοιπών ΑΕΚΚ από τα Τεχνικά έργα (εκτιμήσεις βάσει εκδοθεισών
οικοδομικών αδειών):

ΕΤΟΣ

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2010-2020

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(χιλιάδες t)
Εξέλιξη παραγωγής
ως το 2020
2.080
1.310
810
590
520
480
690
-67%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Εκτιμήσεις.

Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης ΑΕΚΚ
Επεξεργασθείσες ποσότητες ΑΕΚΚ, βάσει ετήσιων εκθέσεων που υπέβαλαν
τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ*:
Έτος

2012

Εισερχόμενες ποσότητες προς
επεξεργασία (tn)
(Πανελλαδικά)
16.468,80

Εξερχόμενες ποσότητες (tn)
(Πανελλαδικά)

5.555,42
(Ελλιπή στοιχεία)

2013

21.297,28

18.133,16

2014

173.287,88

89.613,23

2015

2016

220.000 περ.

140.000 περ.

(Ελλιπή στοιχεία)

(Ελλιπή στοιχεία)

525.276

320.00 περ.

Κυριότερα προβλήματα στη διαχείριση των ΑΕΚΚ
◆ Αδυναμία προσδιορισμού της ποσότητας και της σύνθεσης των παραγόμενων ΑΕΚΚ
στη χώρα
◆ Έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των
ΑΕΚΚ από τους υπόχρεους παραγωγούς

◆ Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης
◆ Καθυστέρηση προσαρμογής της Διοίκησης στη διαχείριση των ΑΕΚΚ (π.χ. άγνοια
υποχρέωσης ελέγχου του ΣΔΑ από τις κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης)
◆ Έλλειψη πρόβλεψης κόστους διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα (δεν
περιλαμβάνεται ως όρος στην ΑΕΠΟ ή στη σύμβαση ανάθεσης του έργου)
◆ Έλλειψη λεπτομερών διαδικασιών για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων
◆ Μικρό ενδιαφέρον από την αγορά για την απορρόφηση των προϊόντων που
προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ
◆ Υπολειτουργία ορισμένων εγκεκριμένων ΣΕΔ ΑΕΚΚ

◆ Απουσία ΣΕΔ ΑΕΚΚ σε ορισμένες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας
◆ Πολυπλοκότητα διαδικασιών επιβολής προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων της
νομοθεσίας για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ

Παράνομη απόρριψη ΑΕΚΚ

Ενέργειες ΕΟΑΝ, Νέο πλαίσιο
◆ Διαμόρφωση Πρότυπης σύμβασης μεταξύ ΣΣΕΔ και διαχειριστών, διαμόρφωση
Πρότυπης σύμβασης μεταξύ ΣΣΕΔ και μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ,
διαμόρφωση Πρότυπης βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ
◆ Διαμόρφωση εγγράφου ΣΔΑ και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ
(www.eoan.gr → Συστήματα → ΑΕΚΚ → Υποχρεώσεις παραγωγών)
◆ Εκπόνηση μελέτης για τη βιωσιμότητα των μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην
Ελλάδα
◆ Επικοινωνία με Γενική Δ/νση Πολεοδομίας του Υ.Π.ΕΝ. για επίλυση
προβλημάτων σχετικά με το ΣΔΑ
◆ Συζήτηση για νέες προβλέψεις στην ΚΥΑ 36259/2010 (αλλαγή;)

◆ Συζήτηση με συναρμόδια Υπουργεία για πρόβλεψη σε ΕΤΕΠ, χρήση
δευτερογενών υλικών σε έργα (προδιαγραφές), αύξηση της χρήσης
ανακυκλώσιμων υλικών
◆ Ενδυνάμωση ελεγκτικών μηχανισμών
◆ Εξέταση αναθεωρημένων Επιχειρησιακών Σχεδίων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατησίων 147
Αθήνα, Τ.Κ. 11251
Τηλ.: +30 210 8629944
Φαξ.: +30 210 8665988
e-mail: info@eoan.gr
Ιστοσελίδα: www.eoan.gr

Ευχαριστώ πολύ για

την προσοχή σας!

