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ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ  
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ 
 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

Εταιρίες συλλογής 
- μεταφοράς 

Εταιρίες συλλογής 
- μεταφοράς 





Από δημόσια έργα 

Από ιδιωτικά έργα 

Κατασκευή/ συντήρηση οδών 

Κατασκευή/ αποκατάσταση πλατειών 

Έργα ύδρευσης/ αποχέτευσης 

Συντήρηση/ αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων 

Κατασκευή/ συντήρηση κατοικιών 

Κατεδαφίσεις κτιρίων (βιομηχανικών και μη) 

Έργα κατασκευής/ επέκτασης αιολικών πάρκων 

Συντήρηση/ αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων 

Από τις υπηρεσίες καθαριότητας ΟΤΑ 

Συλλογή μπαζοαπορριμμάτων με φορτηγό  

Αποκαταστάσεις τοπίων, έκτακτα έργα αυτεπιστασίας 



Άσφαλτος 

Σκυρόδεμα 

Ανάμικτα 
απόβλητα 

κατεδάφισης/ 
ανακαίνισης 

Χώμα Προσωρινή αποθήκευση - κοσκίνηση 

Αντιπλημμυρικά 
Αποκατάσταση 

Λατομείων 
Επιχώσεις τεχνικών 

έργων 

Προσωρινή αποθήκευση – θραύση/ 
κοσκίνηση 

Άσφαλτος 
Οδοποιία 

Προσωρινή αποθήκευση – θραύση/ 
κοσκίνηση 

Σκυρόδεμα 
Αποστραγγιστικά 

Επιχώσεις τεχνικών 
έργων 

Προσωρινή αποθήκευση – 
Χειροδιαλογή/ θραύση/ κοσκίνηση 

Μέταλλα/ Γυαλί/ 
Πλαστικό 

Αγροτικές/ Δασικές 
οδοποιίες 



Στην Ελλάδα παράγεται ετησίως ποσότητα αποβλήτων κατασκευών 
και κατεδάφισης της τάξης των 5.000.000tn 

Τα ΑΕΚΚ των δημοσίων έργων αποτελούνται κυρίως από σκυρόδεμα, 
άσφαλτο και χώμα. 

Ποσοστό 20-25% παράγεται από ιδιωτικά έργα που εγκρίνονται από 
τις υπηρεσίες δόμησης (πολεοδομίες) 

Η ποσότητα αυτή αρκεί για να καλύψει την έκταση του κέντρου της 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης σε ύψος 2m 

Τα ΑΕΚΚ των ιδιωτικών έργων αφορούν κυρίως ανάμικτα απόβλητα 
δομικών κατασκευών, που απαιτούν ιδιαίτερες διεργασίες 
χειροδιαλογής 



ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ → ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ 

Για την έγκριση της άδειας δόμησης/ κατεδάφισης πρέπει μαζί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά να κατατεθεί ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

μαζί με ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο υπόχρεος για την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή έως και 0,5% επί του προϋπολογισμού του έργου,  η 

οποία του επιστρέφεται όταν καταθέσει βεβαίωση παραλαβής των 

αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα 

Τι άλλαξε με τη ΚΥΑ 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ → ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Για να λάβει  Περιβαλλοντικούς Όρους μια  δραστηριότητα σχετική με τη διαχείριση  

των ΑΕΚΚ τίθεται όρος να συμβάλλεται με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης, αλλιώς δεν δύναται να λειτουργεί αυθαίρετα 

Για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ενός δημόσιου έργου, θα πρέπει ο 

ανάδοχος να καταθέτει στην υπηρεσία επίβλεψης βεβαίωση συνεργασίας με 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

Για να μπορεί να λάβει ένας ανάδοχος, βεβαίωση περαίωσης εργασιών, θα πρέπει 

να καταθέτει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ 

από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

Τι άλλαξε με τη ΚΥΑ 



ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ→ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

Συχνά μαζί με ογκώδη (δημοτικά) απόβλητα, δίπλα στους κάδους αποτίθενται και 

μπαζοαπορρίμματα 

Για την συλλογή των μπαζοαπορριμμάτων οι Δήμοι επιβάλλεται να διαθέτουν άδεια 

συλλογής μεταφοράς και να έχουν υπογράψει σύμβαση με Σύστημα  

Για τη διάθεση των μπαζοαπορριμμάτων σε Μονάδα Ανακύκλωσης οι Δήμοι 

επιβάλλεται να έχουν υπογράψει σύμβαση με Σύστημα 

Τι άλλαξε με τη ΚΥΑ 



Οι ΟΤΑ αποκτούν τη δυνατότητα πλήρους εξάλειψης του 
φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης «μπαζών» 

Μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών Επίβλεψης των δημόσιων έργων της περιοχής τους 

Μέσω των Υπηρεσιών Δόμησης των ιδιωτικών έργων της περιοχής τους 

Μέσω των Υπηρεσιών Καθαριότητας, για την ανακύκλωση των μπαζοαπορριμμάτων 
μέσω ΣΕΔ ΑΕΚΚ 

 
Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  



Για κάθε δημόσιο και ιδιωτικό έργο απαραίτητη η σύνταξη: 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ 



10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΕΚΚ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 



ΕΜΠΟΔΙΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 

ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΟΙ 

ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΜΕΙΣ!!! 

ΩΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:  

Ενιαία αντιμετώπιση κόστους εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στους προϋπολογισμούς των 

έργων 

• Έκδοση άρθρου τιμολογίου εργασιών 

• Απολογιστική μέθοδος 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:  

• Θεώρηση ΣΔΑ από το ΣΣΕΔ 

• Πιστοποίηση εργασιών βάσει ΣΔΑ από τον ελεγκτή δόμησης, υπεύθυνος 

για την υλοποίηση του 

• Κατάργηση υπεύθυνης δήλωσης 

 

 Αποστολή εγκυκλίου προς το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων/ δημόσιων 
υπηρεσιών από ΕΟΑν, η οποία θα ορίζει:  
• ότι η εναλλακτική διαχείριση είναι υποχρεωτική για όλες τις συμβάσεις έργων 

τεχνικών υποδομών 
• ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν υποκαθιστά τη σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ 
• ότι ακόμα και τα εκτελούμενα δημόσια έργα πρέπει να συμπεριλάβουν στο 

αντικείμενό τους τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 
• ότι η περίσσεια υλικών εκσκαφής συνεχίζει να αποτελεί απόβλητο με την 

έννοια του Ν. 4042 και χρήζει ορθής διαχείρισης σε χώρο, ο οποίος είναι 
κατάλληλα αδειοδοτημένος για αυτό 

 



 

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας! 


