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Συζήτηση επί…

Της αρχής της αειφορίας

Του νομικού πλαισίου για τη προστασία του 
περιβάλλοντος σε ΕΕ και Ελλάδα 

Των προοπτικών για αξιοποίηση Α.Ε.Κ.Κ.

Της παραγωγής Α.Ε.Κ.Κ.

Των συμπερασμάτων που απορρέουν

Της μετάβασης από τη γραμμική στη κυκλική οικονομία 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ 
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Προστασία φυσικού και 
πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, 
υποχρέωση του κράτους  
και ταυτόχρονα ατομικό 

δικαίωμα, άρθρο 24 
Συντ. σε άμεση 

συνάρτηση με τα λοιπά 
προστατευόμενα αγαθά 

και αξίες του 
φιλελεύθερου 

κοινωνικού κράτους κα 
της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Ν.1650/1986 
μεταφορά της  

οδηγία 96/61 ΕΚ 
« IPPC Integrated 

Pollution Prevention 
and Control». 

Προσθήκη στο 
άρθρο 24 Συντ. της 

αρχής της 
αειφορίας.

Οδηγία Πλαίσιο 
(ΟΠΑ) για τα 

Απόβλητα (ΟΠΑ) 
2008/98/ΕΚ 

(τροποποιημένη). 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009



Αρχή 

της

α ε ι φ ο ρ ί α ς

Αρχή της αειφορίας

Επιτάσσει ευθέως συνάρτηση

και στάθμιση της προστασίας 

του περιβάλλοντος προς την 

κοινωνικό- οικονομική 

ανάπτυξη, που τεκμηριώνεται στα 

άρθρα 25ο (Κοινωνικό Κράτος 

Δικαίου)  και 106ο (Κράτος και 

Εθνική Οικονομία)  του Συντ. και τη 

διαλεκτική τους σύνθεση ως δύο 

διαφορετικών εκφάνσεων του 

δημοσίου συμφέροντος 

(περιβαλλοντικό/οικονομικό και 

κοινωνικό). 



2012

2021

4042/2012 

[ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος/Απόβλητα/Αυθαίρετα 

κλπ.] ισχύει η Ενότητα Β΄ (τα άρθρα 

1-9 ) ενώ έχει καταργηθεί η Ενότητα 

Α΄ πλην των άρθρων 48 και 58.

 Ο ν. 2939/2001 όπως είχε 

τροποποιηθεί με το 

ν.4496/2017 (καταργήθηκε)

 Ο ν. 4819/ 23-07-2021

« Ολοκληρωμένο πλαίσιο για 

τη διαχείριση των αποβλήτων 

– Ενσωμάτωση των Οδηγιών 

2018/851 και 2018/852 2018για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων 

και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί 

συσκευασιών και 

απορριμμάτων συσκευασιών.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021



Ολοένα αυξανόμενη 
παραγωγή Α.Ε.Κ.Κ.

Διπλάσια
ζήτηση μέχρι το 

2050

Α.Ε.Κ.Κ.Α.Ε.Κ.Κ.

Οκταπλασιασμός τον 
τελευταίο αιώνα της χρήσης 

υλικών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, περίπου 60 δις 

τόνοι ετησίως

Ποσοστό 90% των 
υλικών που 

τοποθετούνται στις 
κατασκευές 

εξακολουθεί ν’ 
αποτελεί τμήμα τους. 

Αρκετές φορές 
απόρριψή τους σε 
χωματερές – και 
μάλιστα πριν το 

τέλος του κύκλου της 
ζωής τους. 

Στην Ελλάδα: Τα παραχθέντα απόβλητα 
ΑΕΚΚ ανήλθαν για το έτος 2019 σε 

περισσότερους από 4,5 
εκατομμύρια τόνους( δεν έχουν 

υπολογισθεί οι ποσότητες αποβλήτων 
εκσκαφών που προέρχονται από 
δημόσια έργα, ενώ για τα έργα 

περιβαλλοντικής κατάταξης Α1, δεν 
υπάρχει υποχρέωση του κυρίου του 
έργου ή/και υπόχρεου διαχειριστή να 

διαχειριστεί τα συγκεκριμένα απόβλητα 
μέσω των προβλεπόμενων από το νόμο 
φορέων Σ(υλλογικών) Σ(συστημάτων) 
Ε(εναλλακτικής) Δ(διαχείρισης) [ΣΣΕΔ] 
αποβλήτων ( άρθρο 30 ν. 4819/2021) .

Τα στοιχεία αυτά των 
κατά κεφαλήν 

παραγομένων ΑΚΚ 
παρουσιάζουν ευρεία 

γεωγραφική 
διαφοροποίηση στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο : 

π.χ. 0,04 στη Λετονία 

και 5.9 τόνους στη 
Γαλλία, ενώ θα 

πρέπει να θεωρηθούν 
ως υποτιμημένα διότι 
αυτού του είδους τα 

απόβλητα συχνά 
απορρίπτονται 

παράνομα

Εκτιμάται ότι τα παραγόμενα ΑΚΚ στην 
Αμερική (ΗΠΑ) ανέρχονται ετησίως σε 
140 εκ. μετρικούς τόνους ενώ η 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή ( Eurostat) 
εκτιμά αντίστοιχα το σύνολο για την 
Ευρώπη στους 970 εκ. τόνους 

ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε μια 
μέση τιμή (an average value) 2.0 

τόνων κατά κεφαλή



Το 2019 πάνω από 4,5 εκ. τόνοι ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, χωρίς να 
υπολογιστούν τα απόβλητα εκσκαφών από δημόσια έργα 



Προοπτικές
για την αξιοποίηση Α.Ε.Κ.Κ.

1. Η αποτέφρωση 10.000 τόνων αποβλήτων 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία (1) 

επαγγέλματος, η λειτουργία ενός ΧΥΤΑ 

(landfill) (6) επαγγελμάτων, αλλά η 

ανακύκλωση της ίδιας ποσότητας αποβλήτων 

μπορεί να δημιουργήσει (36) επαγγέλματα

2. Η αγορά των ανακυκλωμένων υλικών 

κατασκευών απέφερε έσοδα € 744 εκατ. το 

έτος 2010 και 1.3 δις. το έτος 2016. 

3. Η αγορά  ανακυκλωμένων δομικών (αδρανών) 

υλικών παγκοσμίως θα ξεπεράσει τα 6,2 

εκατομμύρια τόνους σε όγκο μέχρι το τέλος 

του έτους 2027 και αντίστοιχα  το παγκόσμιο 

μέγεθος της αγοράς ανακύκλωσης αποβλήτων 

ΑΕΚΚ το έτος 2019 αποτιμήθηκε σε $ 126.897 

εκατ. αναμένεται ότι θα ανέλθει σε $ 149.190 

εκατ. το έτος 2027. 



Η προβληματική 
της αντιμετώπισης των Α.Ε.Κ.Κ.

τεράστια – με αυξητικές 
τάσεις παραγωγή ΑΕΚΚ 
παγκοσμίως

συχνά - παράνομη και εκτός του 
ισχύοντος νομοθετικού/θεσμικού 
πλαισίου απόρριψή τους, με 
άμεση συνέπεια υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και άμεσο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία και τη ζωή

Αυξανόμενη ζήτηση 
δομικών υλικών 
παγκοσμίως, με άμεση 
συνέπεια την εξάντληση 
των φυσικών πόρων και 
την υποβάθμιση και 
καταστροφή του 
περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση και η 
ανάκτηση των ΑΕΚΚ  
συνεπάγεται οικονομικό 
και κοινωνικό όφελος 
ειδικά για τις τοπικές 
κοινωνίες αν επιλεγεί 
αντί της αποτέφρωσης ή 
της απόρριψης σε ΧΥΤΑ 
η ανακύκλωση ίσης 
ποσότητας αποβλήτων 
ΑΕΚΚ



Η μετάβαση 

από την 

γραμμική

στην κυκλική

οικονομία

Γραμμική Οικονομία

Κυκλική Οικονομία

ένα προϊόν σχεδιάζεται, παράγεται, 
μεταφέρεται, καταναλώνεται και εν τέλει 
απορρίπτεται ως άχρηστο – απόβλητο 

– όταν εκπληρώσει το σκοπό και τη 
λειτουργία, για τους οποίους 

παράχθηκε στο τέλος του κύκλου της 
ζωής του ή κάποιες φορές και πριν από 

αυτό. 

ένα προϊόν σχεδιάζεται, παράγεται, 
μεταφέρεται, καταναλώνεται και εν 

συνεχεία διαχωρίζεται μέχρι το 
τέλος της ζωής του, ανακυκλώνεται, 

επανασχεδιάζεται, ώστε να μην 
απορρίπτεται αλλά να εντάσσεται 
και πάλι στον παραγωγικό κύκλο 
(είτε με επανασχεδιασμό είτε με 

μετατροπή σε πρώτη ύλη

Είναι ο τρόπος για να 
επιτευχθεί η αειφόρος 
ανάπτυξη, τη στιγμή 
που ολόκληρος ο 
πλανήτης τελεί υπό 
καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης. Η διαχείριση 
των  ΑΕΚΚ ως 
ιδιαίτερου ρεύματος 
αποβλήτων 
προτεραιότητας 
εντάσσονται στο 
μοντέλο της κυκλικής 
οικονομίας

Τόσο στο άρθρο 1 της ΟΠΑ 2008/98/ΕΚ και στις σκέψεις 
της (1), (2) και (3) όσο και στο άρθρο 1 του ν. 4819/2021 
ορίζεται και τίθεται ως στόχος η μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία.



Μη- επικίνδυνα-απόβλητα
Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  (CD&E WASTE), 
του ΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 17

Από το κατασκευαστικό 
έργο όπου καθορίζονται 
οι διαστάσεις, τα δομικά 
υλικά και οι διαδικασίες 
που απαιτούνται για την 

κατασκευή
Από το στάδιο 

εκτέλεσης/αποπεράτωσ
ης,  όπου τα υλικά έχουν 
τοποθετηθεί και το έργο 
έχει εκτελεστεί κατά τους 

σκοπούς του

Από την τμηματική ή 
ολική κατεδάφιση, όταν 
το κτίριο ή μέρος αυτού 
φθάνουν στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους

Χώματα εκσκαφής και 
πέτρες από διάφορα 
οικοδομικά έργα και 
έργα υποδομής, από 
έργα οδοποιίας και 

διάφορα άλλα τεχνικά 
έργα.

Τα απόβλητα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις», κατατάσσονται
στην κατηγορία 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) προέρχονται από τα τρία
στάδια του κύκλου ζωής των κτισμάτων και εν γένει υποδομών, είναι το υλικό που απομένει από
την κατασκευαστική δραστηριότητα κάθε είδους κτιρίων, από την ολική ή/και μερική κατεδάφιση
κάθε είδους κτιρίων, την ανακαίνισή τους, από έργα οδοποιίας κλπ κατασκευαστικά έργα, αλλά
και υλικά από την εκσκαφή του εδάφους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ



Α.Ε.Κ.Κ 
& νομικό πλαίσιο

Με την αναθεωρημένη Οδηγία 2008/98/ΕΚ αλλά και το ν. 4819/2021 καθορίζεται 

ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ, τόσο στην 

ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική έννομη τάξη με διττό στόχο: 

α. να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από 

την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η 

οικονομική αξία  τους και 

β. να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι.

Στο άρθρο 3ο του ν. 4819/2021 μεταξύ των λοιπών ορισμών:

α. ως Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ορίζονται τα 

απόβλητα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις,

β. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης σε ατομική ή συλλογική βάση της 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Τα ΣΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Η διανομή κερδών από το φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους ή τους εταίρους του 
απαγορεύεται : άρθρο 12ο παρ. 8 του ν. 4819/2021 
Ιεράρχηση των αποβλήτων ως εξής α) πρόληψη, β) προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως 
ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση.
άρθρο 4ο του ν. 4819/2021 
Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές περί προστασίας
του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού
και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων, καθώς και ο
συνολικός αντίκτυπος στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία
και την κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 35.
Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», είναι ιδιαίτερη αρχή που διαπνέει ολόκληρο το
δίκαιο του περιβάλλοντος και προβλέπεται στην Οδηγία 2004/35 ΕΚ που
ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 148/2009 « Μέτρα
Πρόληψης και Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζημίας».



Α.Ε.Κ.Κ 
& νομικό πλαίσιο

Στο άρθρο 13ο του ν. 4819/2021 προβλέπεται ότι για την έγκριση και λειτουργία 

ΣΕΔ απαιτείται απόφαση έγκρισης του Ε.Ο.ΑΝ, το ίδιο και για την ανανέωση της 

έγκρισής του, ενώ

Στο άρθρο 30ο του ν. 4819/2021 προβλέπεται στη διαδικασία

εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ η προώθηση της επιλεκτικής

κατεδάφισης και η υποχρέωση χωριστής διαλογής ορισμένων υλικών,

καθώς η διαχείριση του υπο-ρεύματος αποβλήτων εκσκαφών και περίσσειας

υλικών.

Στο άρθρο 35ο του ν. 4819/2021 προβλέπεται ρητά ότι η διαχείριση των 

αποβλήτων – συνεπώς και των ΑΕΚΚ – πραγματοποιείται οπωσδήποτε χωρίς να 

τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. 

Στο άρθρο 36ο του ν. 4819/2021 προβλέπεται ρητά η περιβαλλοντική αρχή 

«ο ρυπαίνων πληρώνει».  

Στο άρθρο 37ο του ν. 4819/2021 προβλέπεται ρητά η θέσπιση συστήματος            

« πληρώνω όσο πετάω».

Στα άρθρα 95 επ. του ν. 4819/2021 : Ε.Ο.ΑΝ. προβλέπεται η ύπαρξη και 

λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) ως ΝΠΙΔ που 

εποπτεύεται και υπάγεται στον Υπουργό ΠΕΝ, με σκοπό την εναλλακτική 

διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων. 

- ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010, όπως ισχύει : Μέτρα Όροι και Πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)



Α.Ε.Κ.Κ 
& νομικό πλαίσιο

4014/2011: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κλπ.».

Με το νόμο αυτό επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία περιβαλλοντικής

αδειοδότησης. Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

των οποίων η κατασκευή ή η λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο

περιβάλλον κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Στην πρώτη κατηγορία (Α) εντάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που

ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, για τα οποία

απαιτείται η διενέργεια Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και για την προστασία του

περιβάλλοντος εν σχέσει με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα. Περαιτέρω τα

έργα αυτά κατατάσσονται σε δύο υπο- κατηγορίες: Α1 στην οποία κατατάσσονται

όσα έργα ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

και Α2 στην οποία κατατάσσονται όσα έργα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τα έργα της υποκατηγορίας Α1 απαιτείται

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που εκδίδεται με Υ.Α ενώ γι’

αυτά της υποκατηγορίας Α2 εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στη δεύτερη κατηγορία (Β) κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που

μπορεί να προκαλέσουν τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και

υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Κατ’ αρχάς επιθυμητή και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου και δη προληπτικού

από περιβαλλοντική άποψη των σχεδιαζόμενων επιπτώσεων και επενδύσεων με

στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.



Α.Ε.Κ.Κ 
& νομικό πλαίσιο

Σε εφαρμογή του ν. 4014/2011 εκδόθηκε η Υ.Α. 1958/13-02-2012 «Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011, 

σύμφωνα με την οποία τα έργα διαχείρισης αποβλήτων ανήκουν στην τέταρτη 

κατηγορία και ανάλογα με την ημερήσια ποσότητα αποβλήτων, τον ισοδύναμο 

πληθυσμό, την περιοχή χωροθέτησης  και την ένταξη ή μη  σε περιοχή NATURA 

στις υποκατηγορίες Α1, Α2 ή Β. 

- ν. 4964/2022 : «Για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης»

- ν. 4030/2011: « Νέος τρόπος  έκδοσης οικοδομικών αδειών  ελέγχου 

κατασκευών και άλλων διατάξεων». Η διάταξη του άρθρου 40 του νόμου 

αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ορίζει  ότι για τη μερική ή 

ολική αποκατάστασή  των ανενεργών λατομείων, επιτρέπεται η χρήση της 

περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από τα ιδιωτικά και δημόσια 

κατασκευαστικά έργα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης και 

τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η αποκατάσταση των 

ανενεργών δημοσίων λατομείων πραγματοποιείται  με μέριμνα συστημάτων 

διαχείρισης ΑΕΚΚ μετά από διαγωνιστική διαδικασία από την αποκεντρωμένη 

διοίκηση.



Α.Ε.Κ.Κ 
& νομικό πλαίσιο

- ν. 4067/2012 : « Νέος  Οικοδομικός Κανονισμός» - Ν.Ο.Κ. – στο 17ο άρθρο του 

νόμου αυτού ορίζεται ότι για την κατασκευή οποιουδήποτε κτιρίου και τον 

εξωραϊσμό του κτιριακού περιβάλλοντος θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της σχετικής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

- η 4834/25ης Ιανουαρίου 2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειες και Κλιματικής Αλλαγής : «Διαχείριση περίσσειας υλικών που 

προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της 

ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010 ». Με αυτήν απαλλάσσονται οι υπόχρεοι 

διαχειριστές από την υποχρέωση της διαχείρισης της περίσσειας των 

εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα μέσω εγκεκριμένων 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ). Σε κάθε περίπτωση η 

διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά 

ορθό τρόπο. 

- ν. 4495/2017 : « Έλεγχος και προστασία του Δομημένου περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις», στο άρθρο 40ο του οποίου ορίζεται ότι μεταξύ των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
Δόμησης, απαιτείται και η υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)

- ν. 4685/2020 : « Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Με τις διατάξεις των
άρθρων 83 και 84 του κε. Ι΄ τροποποιούνται οι παλιότερες διατάξεις για τον εθνικό
και περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων και τον τρόπο που
καταρτίζονται τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ
και ΠΕΣΔΑ) και ορίζεται η έννοια των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΤΣΔΑ) η αναγκαιότητα της εναρμόνισης τους με τα οικεία ΠΕΣΔΑ καθώς και η
διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης τους.



ΕΣΔΑ, ΕΠΠΔΑ: στρατηγικός και 
πολιτικός σχεδιασμός της  χώρας για τη 
διαχείριση των αποβλήτων της

Κύριος στόχος πρόληψης για το ρεύμα προτεραιότητας –
ΑΕΚΚ - είναι η μείωση της ποσότητάς τους σε ολόκληρη τη 
χώρα μέσω της μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου προς 
την κυκλική διαχείριση πόρων και αποβλήτων
Στις πολιτικές της χώρας εντάσσεται και το Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων 2021-2030 με ειδική 
πρόβλεψη για τα ΑΕΚΚ 

Στους βασικούς πυλώνες μέτρων που θεσπίζει το ΕΠΠΔΑ (Εθνικό 
Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων):
- Ανάπτυξη οικολογικού σχεδιασμού και οικολογικής ανακαίνισης 
κτιρίων, για να επιτρέπεται η προσαρμοστικότητά τους να 
επεκτείνεται η διάρκεια ζωής τους και να διευκολύνεται η 
αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωσή τους, 
επαναχρησιμοποίηση, Ανάπτυξη νέων (δομικά)  κυκλικών 
πρακτικών στον  κατασκευαστικό κλάδο.
- ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ : 8ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για το 
Περιβάλλον με χρονικό ορίζοντα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2030 «για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά 
ουδέτερη, καθαρή, κυκλική οικονομία της ευημερίας». 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2030 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΝΏ ΓΙΑ ΤΟ 2050 Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ».



Συμπεράσματα
Ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν

Παρ’ όλο που τα απόβλητα αυτά 
εκσκαφών δεν υπολογίζονται στη 
συνολική στοχοθεσία της ΟΠΑ 
98/2008, εντούτοις αποτελούν 
στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα 
και το μεγαλύτερο κατά βάρος 
υπο-ρεύμα ΑΕΚΚ και πρέπει να 
λαμβάνουν διαχείριση σύμφωνα 
με το ν. 4819/2021 και δη μέσω 
ΣΣΕΔ, κατ’ ανάλογη 
προσαρμογή και αποσαφήνιση 
του άρθρου 30, ώστε τελικά η 
διαχείρισή τους να γίνεται υπό 
την εποπτεία και την 
κατεύθυνση ΣΣΕΔ για ν’ 
αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη 
απόρριψή τους και να 
αντιμετωπιστεί το θέμα τη 
αντικρουόμενης και ασαφούς 
σχετικής νομοθεσίας

Παρά το γεγονός ότι στο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται 
αναλυτικά η διαδικασία και ο 
ρόλος όλων των εμπλεκομένων 
φορέων τόσο από το δημόσιο 
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 
παρατηρείται παραβίασή του, 
κυρίως σχετικά με τη συλλογή και 
τη διάθεση των ΑΕΚΚ, εκτός των 
πλαισίων της νόμιμης 
διαδικασίας.  ΣΥΧΝΗ Η 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΟΥΣ.



Συμπεράσματα
Ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν

Yπάρχει αναγκαιότητα της 
ίδρυσης μιας Ανεξάρτητης Αρχής 
για τα Απόβλητα, λόγω της 
πολυπλοκότητας της νομοθεσίας 
ώστε: 
- να διασφαλίζεται η συμμετοχή σ’ 
αυτήν προσώπων που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη 
εξειδικευμένη εμπειρία, 
επιστημονική κατάρτιση και 
επαγγελματική ικανότητα και θα 
παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας 
και αμεροληψίας, 
- να εφαρμόζεται/ελέγχεται/ 
εποπτεύεται η ακριβής και 
αυστηρή εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας από όλους 
ανεξαιρέτως τους εμπλεκομένους 
φορείς τόσο του ευρύτερου 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα και να επιβάλλονται 
κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβίασής τους.  

Πιο αποτελεσματική αλλά 
συγχρόνως ταχύτερη και ευέλικτη 
δημόσια διοίκηση τόσο κατά το 
στάδιο της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης νέων έργων και 
επενδύσεων όσο και κατά το 
στάδιο των ελέγχων αλλά και της 
επιβολής κυρώσεων, που θα 
βασίζεται αποκλειστικά στο νόμο 
και στις αρχές της διαφάνειας και 
της αμεροληψίας. 



Συμπεράσματα
Ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν

Η αποδοχή των ανακυκλωμένων 
αδρανών υλικών από τον 
καταναλωτή παραμένει 
καθοριστική και συναρτάται 
άμεσα προς τη λήξη/το τέλος της 
κατάστασης του αποβλήτου 
(αποχαρακτηρισμό του 
αποβλήτου).

Για να ενισχυθεί η επιλογή της 
ανακύκλωσης/ανάκτησης 
αποβλήτων ΑΕΚΚ και να 
αυξηθεί το ποσοστό της έναντι 
της απόρριψης σε Χώρους 
Υγειονομικής Ταφής, 
ορισμένες χώρες έχουν 
αναπτύξει ένα συνδυασμό 
πολιτικών όπως π.χ. η 
απαγόρευση της υγειονομικής 
ταφής, φόροι και τέλη 
υγειονομικής ταφής.



Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας


