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Περιεχόμενο Παρουσίασης:

Τα βήματα για την ορθή λειτουργία μίας σύγχρονης μονάδας Επεξεργασίας 
περιλαμβάνουν:

I. Σχεδιασμός – έλεγχος Συνθηκών Εγκατάστασης της Μονάδας Επεξεργασίας
II. Διαδικασία Αδειοδοτήσεων – Εγκατάσταση
III. Λειτουργία Μονάδας

Κα’ όλη την διάρκεια από την Σχεδίαση μίας

Μονάδας Επεξεργασίας έως την καθημερινή της
λειτουργία σημαντική προϋπόθεση είναι οι
Περιβαλλοντικές Ανησυχίες και η επιδίωξη της
βέλτιστης λειτουργία σε συνδυασμό με τις συνθήκες
αγοράς.



 Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ: 

Μονάδα όπου κατά κύριο λόγω παραλαμβάνει κωδικούς Αποβλήτων ΕΚΑ του 
Κεφαλαίου 17: Απόβλητα από κατασκευές και Κατεδαφίσεις

 Εκτός του Κεφαλαίου 17, μπορούν να επεξεργαστούν και λοιποί κωδικοί 
αποβλήτων άλλων κεφαλαίων εκτός των Α.Ε.Κ.Κ., όπως:

❖ Χώματα
❖ Πέτρες
❖ Εξορυκτικά Απόβλητα
❖ Διάφορα ογκώδη 
❖ Λοιποί κωδικοί αποβλήτων



 ΤΑ Α.Ε.Κ.Κ. ανάλογα με την προέλευσή τους μπορεί να είναι:

❖ Υλικά Εκσκαφών
❖ Υλικά Οδοποιίας
❖ Υλικά Κατασκευών, Κατεδαφίσεων – Μπάζα
❖ Απόβλητα από εργοτάξια



Το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων:
o Εμφανίζει ποικιλία υλικών, η οποία κάνει πολύπλοκη την διαχείρισή τους
o Απαιτεί εφαρμογή κατάλληλου διαχωρισμού
o Μέσω επεξεργασία το αδρανές μίγμα μπορεί να αξιοποιηθεί ως δευτερεύον υλικό μέσω ειδικών 

θραυστήρων

Τα παραγόμενα ανακυκλωμένα αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται:

➢ Ως αδρανή σε παραγωγή σκυροδέματος και ασφάλτου
➢ Σε βάσεις και υποβάσεις έργων οδοποιίας
➢ Σε έργα προσωρινής οδοποιίας, χωματόδρομους και δασικούς δρόμους
➢ Δευτερογενής άσφαλτος για ανάμιξη
➢ Μείγμα για την παραγωγή τούβλων
➢ Μίγμα για την παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου
➢ Για επιχώσεις σε οικοδομικά έργα
➢ Ως υλικό κάλυψης των απορριμμάτων των ΧΥΤΑ
➢ Γενικά οπουδήποτε απαιτούνται αδρανή υλικά και άμμος



 Μία σύγχρονη και οργανωμένη μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. μπορεί να παρέχει ένα 
σύνολο υπηρεσιών που υπάγονται στην Γενική Διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. 
που είναι:

o Συλλογή, Μεταφορά
o Μεταφόρτωση
o Προσωρινή Αποθήκευση
o Καθώς και εποπτεία των εργασιών αυτών

 Μία Μονάδα ΑΕΚΚ μπορεί να έχει και σύνοδες εργασίες, όπως:

o Αποθήκευση Κωδικών Αποβλήτων 
o Μονάδα Κομποστοποίησης
o Μονάδα Επεξεργασίας Ξύλου



Προκαταρκτικός έλεγχος κριτηρίων για την θέση εγκατάστασης 
της μονάδας:

➢ Έλεγχος ως προς την υπαγωγή της τοποθεσίας σε:
▪ Προστατευμένες Περιοχές

▪ Δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις

▪ Περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

▪ Χρήσεις Γης

1. Χρήσεις Γης:

Η Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΕΚ αντιστοιχεί στις Μονάδες Μεταποίησης –
Βιομηχανικές Μονάδες.

Έλεγχος των χρήσεων γης ώστε να επιτρέπεται η ανάπτυξη βιομηχανικού 
στοιχείου  και έλεγχος κριτηρίων όχλησης 



2. Επιλογή Τοποθεσίας: 

 Η τοποθεσία παίζει σημαντικό ρόλο, κυρίως υπολογίζοντας τα κόστη 
μεταφοράς των οχημάτων, καθώς και η εύκολη προσβασιμότητα μέσω του 
τοπικού Δικτύου.

 Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης με βάση περιβαλλοντικά και 
τεχνοοικονομικά, κοινωνικά κριτήρια, έτσι ώστε να δοθεί μια ρεαλιστική λύση 
η οποία να εγγυάται όσο το δυνατόν περισσότερο την προστασία του 
Περιβάλλοντος και τη σωστή λειτουργία του χώρου

 Συνθήκες της τοπικής αγοράς – ανταγωνισμός

 Τα απαιτούμενα πρότυπα και προδιαγραφές για τα ανακυκλώσιμα αδρανή



▪ Εφοδιασμός της μονάδας με τις απαιτούμενες άδειες 
▪ Α.Ε.Π.Ο. ή ΠΠΔ
▪ Έγκριση Εγκατάστασης
▪ Οικοδομικές Άδειες 
▪ Χορήγηση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας ή θεωρημένη μελέτη 

πυροπροστασίας
▪ Άδειας Λειτουργίας

Σημαντικό είναι η κατάλληλη σχεδίαση από την αρχή των σταδίων της αδειοδότησης με 
κατάλληλη χωροθέτηση των κτηριακών που βοηθούν στην εγκατάσταση , των 
μηχανημάτων, των χώρων απόθεσης των αποβλήτων και των παραγόμενων προϊόντων



 Μετά το εφοδιασμό με τις κατάλληλες άδειες, άμεσα:

❖ Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.): 

✓ Απόκτηση αριθμού μητρώου, χρήσιμος για την συναλλαγή των ποσοτήτων των αποβλήτων 

✓ Μέσω της αναζήτησης της πλατφόρμας εμφάνιση της μονάδας και ίσως νέοι πελάτες 

❖ Εγγραφή σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)

❖ Σύσταση και ανάπτυξη αρχείου λειτουργίας της μονάδας (π.χ. μητρώο διαχείρισης των 
στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων με στοιχεία παραλαβής και εκχωρήσεις όπως 
ημερομηνίες, κάτοχος, μέσο μεταφοράς κλπ) 

❖ Καθορισμός Καθημερινού Προγραμματισμού  λειτουργίας της μονάδας – κυρίως των 
ωρών παραλαβής φορτίων / έλεγχος συμφόρησης  οχημάτων – παρεμπόδιση ακόμη και 
της παραγωγικής διαδικασίας

❖ Εκπαίδευση Προσωπικού 



 Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία 
της μονάδας.

 Εργασίες των εργαζομένων σύμφωνα με την Μελέτη Εκτίμηση 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) που θα έχει εφοδιαστεί η δραστηριότητα 
και οι οδηγίες του Τεχνικού Ασφαλείας

 Εκπαίδευση στον έλεγχο - συμπλήρωση  των εγγράφων που συνοδεύουν τα 
φορτία (π.χ. εγγράφου συλλογής και μεταφοράς)

 Εκπαίδευση στην διαχείριση των διαφορετικών κωδικών που θα διαχειρίζεται 
η μονάδα



 Το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων εμφανίζει ποικιλία υλικών, όπου 
απαιτεί εφαρμογή κατάλληλου διαχωρισμού

 Πιθανές ποσότητες επικινδύνων υλικών, όπως:
• Χημικές ουσίες για προστασία από την υγρασία

• Κόλλες

• Γαλακτώματα με βάση την πίσσα

• Υλικά με βάση τον αμίαντο

• Ίνες ορυκτών (μόνωση)

• Βαφή και στρώματα επικάλυψης

• Επεξεργασμένη ξυλεία

• Ρητίνες 

• γυψοσανίδες

Σημείωση: Μία μονάδα μπορεί να
διαχειριστεί επικίνδυνους κωδικούς
αποβλήτων, μόνο αν έχει εφοδιαστεί με
αντίστοιχη άδεια και πληρή συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν
παραλαμβάνονται οι κωδικοί και
προωθούνται σε κατάλληλες μονάδες
επεξεργασίας



 Ενέργειες – μεθοδολογία διαχείρισης Κατοπτρικών Κωδικών:

• Απαιτεί έμπειρο και καλά καταρτισμένο προσωπικό

• Χρειάζεται το στάδιο της πρώτης επικοινωνίας του παραγωγού των αποβλήτων με τον υπεύθυνο της 
δραστηριότητας, θα συλλέγονται πληροφορίες

• Έλεγχος αν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη σύνθεση του αποβλήτου, ώστε να 
προσδιοριστεί το εάν εμφανίζει επικίνδυνες ιδιότητες 

• Έλεγχος κατά τη παραλαβή του εντύπου συλλογής και μεταφοράς αν εμφανίζουν κάποια από τις επικίνδυνες 
ιδιότητες ΗΡ1 έως ΗΡ15

• Έλεγχος αν είναι πιθανό ή γνωστό ότι το απόβλητο περιέχει ΡΟΡ που αναφέρονται στο κατάλογο αποβλήτων 
και οι οποίοι υπερβαίνουν τις οριακές τιμές

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή

17 05 03* Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες

17 05 04 Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα 

στο σημείο 17 05 03



 Η εγκατάσταση επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. πρέπει να 
περιλαμβάνει:

❖ Χώρο υποδοχής των υλικών

❖ Χώρο διαχωρισμού και αποθήκευσης

❖ Χώρο επεξεργασίας των υλικών

❖ Χώρο αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων και των 

επεξεργασμένων αδρανών διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων

❖ Απαραίτητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό



 Για τη λειτουργία μίας μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. απαιτείται 
η χρήση:

o Γεφυροπλάστιγγα 

o Σταθμό χειροδιαλογής

o Μαγνητικοί διαχωριστές

o Αεροδιαχωριστές

o Ερπυστριοφόρο εκσκαφέας

o Λαστιχοφόρο φορτωτής

o Μεταφορικές ταινίες

o Φορτηγά μεταφοράς αδρανών

o Σπαστήρες

o Υδραυλικό ψαλίδι – Υδραυλική σφύρα (προσαρμογή σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα για 
δευτερογενή θραύση για μείωση μεγάλων τσιμεντένιων όγκων)

o Κόσκινα



Χειροδιαλογή

Μαγνητικός 
διαχωριστής

Κόσκινο

Διαχωρισμός
Απομάκρυνση πλαστικών, ξύλων, 

χαρτιών, μη σιδηρούχων μεταλλικών 
αποβλήτων

Θραυστήρες με 
σιαγόνες

Μαγνητικός 
διαχωριστής

Διαχωριστής 
(air separator)

Απομάκρυνση τα ελαφρά υλικά (π.χ. 
κομμάτια χαρτιού και πλαστικού)

Αποθήκευση
(Προσωρινή)

Διάθεση



Κατά τη λειτουργίας πρέπει να γίνεται έλεγχος και τήρηση συγκεκριμένων μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και ενέργειες μείωσης των οχλήσεων:

• Να υπάρχει κατάλληλη περίφραξη του χώρου της δραστηριότητας καθώς και 
περιμετρική δενδροφύτευση 

• Ξεχωριστοί χώροι με ενδιάμεσες οδεύσεις, ώστε να αποφεύγεται η ανάμειξη 
διαφορετικών κωδικών αποβλήτων

• Οι σωροί αποθήκευσης των λεπτόκοκκων υλικών να σκεπάζονται με ειδικά καλύμματα 
(ειδικά όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή)

• Εγκατεστημένο σύστημα υδρονέφωσης ή υδροφόρα για διαβροχή των οδών κίνησης 
των οχημάτων κλπ

• Εγκατάσταση σε μηχανήματα, όπου είναι εφικτό, συστήματα σακόφιλτρων

• Κλπ μέτρα προστασία περιβάλλοντος και μείωσης εκπομπών ρύπων



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


