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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αποτελούν ένα 

από τα µεγαλύτερα σε όγκο ρεύµατα αποβλήτων. Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους 

εκτός από τη µόλυνση του εδάφους, της ατµόσφαιρας και των υπογείων υδάτινων 

πόρων, έχει σηµαντική επίπτωση στην αισθητική υποβάθµιση της περιοχής 

απόρριψής τους. Η ανακύκλωση των δοµικών υλικών σε κατάλληλες µονάδες 

διαχείρισης, µε παράλληλη παροχή νέων εκµεταλλεύσιµων υλικών αποτελεί τη 

σύγχρονη τάση της περιβαλλοντικής µηχανικής στον τοµέα της εναλλακτικής 

διαχείρισης απορριµµάτων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση 

των δυνατοτήτων επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των εν αχρηστία δοµικών 

υλικών, µέσα από εφαρµογές που χρησιµοποιούνται διεθνώς.1 

Στο πρώτο κεφάλαιο τη εργασίας µας αναφερόµαστε στα απόβλητα της οικοδοµικής 

δραστηριότητας και την επιτακτική ανάγκη της ανακύκλωσής και 

επαναχρησιµοποίησης τους. Επίσης αναλύουµε τις δράσεις που λαµβάνονται τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας µας αναλύουµε τις µεθόδους και τις πρακτικές 

ανάκτησης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης κάθε οµάδας οικοδοµικών 

απορριµµάτων. Επίσης περιγράφεται αναλυτικά κάθε στάδιο επεξεργασίας τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εµβαθύνουµε στον µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτείται για 

την λειτουργία µιας µονάδας ανακύκλωσης, καθώς και την παραγωγική διαδικασία 

των διάφορων υλικών.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής αναλύουµε την δική µας πρόταση για την 

δηµιουργία µιας µονάδας ανακύκλωσης δοµικών υλικών στην περιοχή του 

Ασπροπύργου Αττικής, ενώ στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύουµε τις 

επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της µονάδας αυτής τόσο περιβαλλοντικά όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο. Τέλος προτείνουµε λύσεις για την ενίσχυση της 

προσπάθειας ανακύκλωσης και αναφέρουµε τα συµπεράσµατά µας από την παρούσα 

µελέτη.    

 

 

 

 

                                                           
1
 Ν. Μουσιόπουλος, Ε. Ιακώβου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Αχίλλας, Δ. Αηδόνης, Δ. 

Αναστασέλος, Γ. Μπάνιας, σελ. 497 



4 

 

ABSTRACT 

 

Excavation construction and demolition (C.D.) waste are the largest volume waste 

streams. The uncontrolled discharge of them except from soil, air and groundwater 

resources contamination has a significant impact on the aesthetic degradation of the 

environment. Recycling of the C.D. waste in appropriate management units, while 

providing new exploitable materials, has become the modern trend of environmental 

engineering in the field of alternative waste management. This paper focuses on the 

presentation of the possibilities of reuse and recycling of building scrapped materials 

through applications used worldwide. 

 

In the first chapter of our study we refer to waste from construction activity and the 

imperative need of recycling and reuse them. Also we analyze actions taken both in 

Greece and internationally.  

 

In the second chapter we analyze the methods of the recovery and recycling of 

construction waste as groups. We also describe in detail each processing stage. 

In the third chapter we go through the machines and the mechanical equipment 

required for the operation of a recycling plant and the production process of different 

materials.  

 

In the fourth chapter of this study we present our proposal for the development of a 

CD waste recycling plant in the area of Aspropyrgos, while in the fifth and final 

chapter we analyze the impact of the operation of that unit both environmentally and 

socially. Finally, we provide solutions to enhance recycling efforts and report our 

conclusions for this paper. 

 

 



5 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

• ΑΑΣ:    Αδρανή από Ανακυκλωµένο Σκυρόδεµα 

• ΑΕΚΚ:   Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

• ΑΗΗΕ:  Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 

• ΒΙΠΑ:   Βιοµηχανικό Πάρκο 

• ΒΙΟΠΑ:  Βιοτεχνικό Πάρκο 

• Ε.Ε. :   Ευρωπαϊκή  Ένωση 

• ΕΟΕ∆ΣΑΠ: Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών 

και Άλλων Προϊόντων    

• ΕΟΚ:   Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

• ΕΣΥΕ:  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 

• Π.∆.:   Προεδρικό ∆ιάταγµα 

• Σ∆Α:  Στοιχεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

• ΣΣΕ∆:   Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε:   Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

• ΧΥΤΑ:  Χώροι Υγιεινής Ταφής Υπολειµµάτων 
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 Επιλεγµένοι όροι και ορισµοί 

 

Αδρανή (Aggregates): Κοκκώδη ή λεπτοµερή υλικά, είτε φυσικής προέλευσης 

(άµµος και χαλίκι) είτε παραγόµενα µετά από θραύση (σπασµένο πέτρωµα), τα 

οποία όταν συνδεθούν (µε τσιµέντο, ασβέστη ή πίσσα) ή ακόµη και ως έχουν, 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ενός τµήµατος ή ολοκλήρου κτιρίου ή δοµικού 

έργου.  

 
Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (Life cycle analysis): Η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής 

είναι η διεργασία της εκτίµησης των επιπτώσεων που προκαλεί ένα προϊόν στο 

περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συµβάλλει στην αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας αξιοποίησης των πόρων και στη µείωση της περιβαλλοντικής 

ευθύνης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων είτε ενός προϊόντος, είτε της λειτουργίας που είναι σχεδιασµένο να 

επιτελεί. Η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής αναφέρεται ευρέως ως ανάλυση από την 

«αρχή έως το τέλος της ζωής του». Τα βασικά σηµεία της Ανάλυσης του Κύκλου 

Ζωής είναι: (1) ο προσδιορισµός/ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών φορτίων που 

περιλαµβάνονται, π.χ. η ενέργεια και οι πρώτες ύλες που καταναλώνονται, οι 

εκποµπές και τα απόβλητα που παράγονται, (2) η αξιολόγηση των πιθανών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω των φορτίων αυτών, και (3) η αποτίµηση των 

διαθέσιµων επιλογών για περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Απόβλητα (Waste): Ως απόβλητα αναφέρονται τα υλικά που δεν είναι πρωτογενή 

προϊόντα (δηλαδή προϊόντα που παράγονται για την αγορά), αλλά προϊόντα τα οποία 

ο παραγωγός δεν σκοπεύει να τα χρησιµοποιήσει περαιτέρω µε βάση το δικό του 

σκοπό παραγωγής, µετατροπής ή κατανάλωσης και τα οποία επιθυµεί να απορρίψει.  

Βιώσιµη Ανάπτυξη (Sustainable Development): Ένας βασικός στόχος της βιώσιµης 

ανάπτυξης είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί η επαρκής προµήθεια ορυκτών για την 

κάλυψη των οικονοµικών αναγκών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις πιθανές 

δυσµενείς επιπτώσεις της µεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.  

Επαναχρησιµοποίηση (Reuse): Η χρήση µη επιθυµητών υλικών σε άλλη εφαρµογή 

χωρίς σηµαντική επιπρόσθετη επεξεργασία. Αναφέρεται επίσης σε 

επαναχρησιµοποίηση του νερού σε λατοµεία.  

Λατοµείο (Quarry): Περιοχή στην οποία εξορύσσονται αδρανή µε επιφανειακή 

εκµετάλλευση. Μπορεί επίσης να αναφέρεται και ως επιφανειακό µεταλλείο (surface 

mine), ανοικτό λατοµείο (open pit) ή υπαίθριο ορυχείο (opencast mine), σε 

αντιδιαστολή µε τη λέξη µεταλλείο, η οποία ορίζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο ως 

υπόγεια δραστηριότητα.  
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Φυσικός πόρος (Natural resource): Ένα «περιουσιακό στοιχείο» ή υλικό (ανόργανο 

και οργανικό) που αποτελεί το φυσικό κεφάλαιο ενός έθνους. Μερικές κατηγορίες 

φυσικών πόρων, όπως τα ορυκτά, απαιτούν χρήση κεφαλαίων και ανθρωπίνων 

πόρων (πνευµατική και φυσική εργασία) για την εκµετάλλευσή τους (εξόρυξη, 

επεξεργασία, εµπλουτισµός) ώστε να υπάρχει όφελος από την οικονοµική τους αξία. 

Σε άλλους φυσικούς πόρους, όπως σε ένα σύστηµα σπηλαίων, µπορεί να αποδοθεί 

οικονοµική ή όχι αξία, µε βάση την ύπαρξή τους, χωρίς την ανάγκη για επενδύσεις 

σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο (υποδοµές). 2 

 

 

Πηγές: SARMα glossary & EC Guidance, 2010  
 

 

  

 

 

  

                                                           
2
 Φ. Χαλκιοπούλου & Κ. Χατζηλαζαρίδου (ΙΓΜΕ, Ελλάδα) 
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1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η περιβαλλοντική κρίση είναι γεγονός εδώ και πολλά χρόνια, οπότε το όραµα για 

µια πράσινη οικολογική πόλη ήταν πάντοτε διαχρονικό. Σήµερα µάλιστα 

περισσότερο από ποτέ. Για να είναι βιώσιµη µια τέτοια πόλη , που χαρακτηρίζεται 

από την ευρεία εφαρµογή των αρχών οικολογικής δόµησης, θα πρέπει να βρει λύσεις 

για την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων της. 

Το τρίπτυχο της επιτυχίας είναι Περιορισµός - Επαναχρησιµοποίηση - Ανακύκλωση. 

Στα αγγλικά χρησιµοποιείται ο όρος 3R λόγω των αρχικών των αντίστοιχων λέξεων, 

Reduce, Reuse, Recycle. Η σειρά που αναφέρονται δεν είναι τυχαία, διότι 

πρωταρχικός στόχος είναι η µείωση των απορριµµάτων, ακολούθως η 

επαναχρησιµοποίηση τους και τέλος η προοπτική ανακύκλωσής τους.  

Με τον όρο ανακύκλωση εννοούµε την διαδικασία κατά την οποία ήδη 

χρησιµοποιηµένα προϊόντα ή υλικά επανεισάγονται στον κύκλο παραγωγής ως νέες 

πρώτες ύλες, συµβάλλοντας έτσι δραστικά στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων και 

ενέργειας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πορεία των αγαθών από το στάδιο της 

απόρριψης στο στάδιο της επαναχρησιµοποίησης τους, αυτούσιων ή 

επεξεργασµένων, στην ίδια ή σε διαφορετική λειτουργία.3 

 

Η ανακύκλωση ήταν µια πολύ συνηθισµένη πρακτική ήδη από την αρχαιότητα. 

Υπάρχουν µάλιστα αναφορές του Πλάτωνα που το αποδεικνύουν. Από 

αρχαιολογικές µελέτες, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι σε περιπτώσεις που 

σπάνιζαν αγαθά, τα νοικοκυριά µείωναν τον όγκο τον απορριµµάτων τους (στάχτη, 

σπασµένα εργαλεία, αγγεία), γεγονός που συνιστά σαφή ένδειξη ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των απορριµµάτων ανακυκλωνόταν, ώστε να ισοσκελιστεί η έλλειψη 

επαρκούς πρώτης ύλης. 

Και στην προβιοµηχανική εποχή έχουµε ενδείξεις επαναχρησιµοποίησης. Τα 

µέταλλα για παράδειγµα συλλέγονταν ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν στη 

µεταλλουργία. Παροµοίως, κατά την περίοδο των παγκοσµίων πολέµων οι 

κυβερνήσεις προέτρεπαν τους πολίτες να δωρίζουν διαφόρων ειδών µέταλλα στις 

βιοµηχανίες τους. Σε κάποιες χώρες µάλιστα οι οποίες αντιµετώπιζαν πρόβληµα 

πρώτων υλών, όπως η Ιαπωνία, είχαν καθιερώσει προγράµµατα διατήρησης και 

συντηρητικής διαχείρισης των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους. 

 

 

                                                           
3
 Ε. Καραϊσκου, Ε. Μαλαματένιου, Φ. Οικονομοπούλου, σελ. 12 
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Χαρακτηριστικός είναι ο λατινικός όρος spolia ο οποίος αναφέρεται σε οικοδοµικά 

υλικά που επαναχρησιµοποιούνται και προέρχονται από προγενέστερες κατασκευές. 

Αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε εύκολα παρατηρώντας τις διαδοχικές 

επιστρώσεις που συνθέτουν σηµερινές πόλεις, ένας τρόπος φυσικής ανακύκλωσης 

των δοµικών υλικών. Έτσι νεότεροι οικισµοί χτίζονταν στη θέση προγενέστερων, 

που είχαν καταστραφεί ή εγκαταλειφθεί, αξιοποιώντας και ενσωµατώνοντας τα 

ερείπια των παλαιότερων κτισµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αψίδα 

του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρώµη, η  οποία είναι φτιαγµένη µε spolia που 

προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους.4 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Η αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην Ρώμη 

(Πηγή: http://el.wikipedia.org) 

 

  

                                                           
4
 Περιοδικό «ECOΔΟΜΕΙΝ», Τεύχος 1, 2010, σελ. 66-67 
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1.2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

Τα υλικά παραγωγής σκυροδέµατος φυσικής προέλευσης δεν είναι ανεξάντλητα. 

Σύντοµα µάλιστα θα χαρακτηριστούν ως προϊόντα σε ανεπάρκεια αν δεν κάνουµε 

κάτι για αυτό. Απόδειξη αποτελεί η αύξηση του κόστους των αδρανών υλικών αλλά 

και η αύξηση της απόστασης µεταφοράς τους από τον χώρο παραγωγής έως τη θέση 

επεξεργασίας.5 

Η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση δοµικών υλικών συµβάλλουν στη 

διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και την αποτελεσµατική διαχείριση των 

απορριµµάτων, απαραίτητες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για βιώσιµη 

ανάπτυξη, η οποία αποτελεί βασική αρχή της δόµησης.  Υπολογίζεται ότι η ετήσια 

αντιστοιχία οικοδοµικών µπαζών (σκυρόδεµα, επιχρίσµατα, κεραµικά, κ.λπ.) είναι 

500 κιλά ανά κάτοικο της Ευρωπαϊκής ένωσης, µεγάλο τµήµα των οποίων ανήκει 

στα µπάζα σκυροδέµατος. Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση και χρήση αδρανών υλικών 

παγκοσµίως, παράλληλα µε το πρόβληµα της αυξανόµενης συσσώρευσης των 

προϊόντων κατεδαφίσεων παλαιών κατασκευών, επιβάλει την ανακύκλωσή τους, 

ώστε να χρησιµοποιηθούν ως αδρανή τόσο στην οδοποιία όσο και σε κτιριακές 

κατασκευές.6 

Η ανάγκη αναζήτησης βέλτιστων µεθόδων διαχείρισης γίνεται ακόµα πιο επιτακτική 

όσον αφορά το σκυρόδεµα εξαιτίας του εξαιρετικά µεγάλου όγκο των µπαζών που 

προκύπτουν από αυτό. Επιπροσθέτως η ανακύκλωσή του παρουσιάζει µεγάλες 

δυσκολίες διότι απαιτεί την εφαρµογή τεχνολογιών που αυξάνουν το κόστος των 

παραγόµενων προϊόντων . Η ανακύκλωση του οπλισµένου σκυροδέµατος για την 

παραγωγή τσιµεντόπλινθων για παράδειγµα, απαιτεί διαχωρισµό του σκυροδέµατος 

από τον χάλυβα, διαδικασία η οποία είναι επίπονη και ακριβή και καθιστά τους 

ανακυκλωµένους τσιµεντόπλινθους µη ανταγωνιστικούς. 

 Η βιώσιµη δόµηση είναι το στοιχείο κλειδί για την δηµιουργία κατασκευών φιλικών 

προς το περιβάλλον. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε τις δυσµενείς 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αλόγιστη και άναρχη παραγωγή, χρήση και 

τελική διάθεση των δοµικών υλικών και να αναζητήσουµε άµεσα νέες µεθόδους και 

εργαλεία για αποτελεσµατική περιβαλλοντική διαχείριση. 7 

 

  

                                                           
5
 Χ. Ι. Εφραιμίδης, σελ. 481 

6
 Ν.Οικονόμου, Σ. Σελεβός, σελ. 235-236 

7
 Α. Μπούρα, Χ. Κορωναίος, Ν. Οικονόμου, Ν. Μουσιόπουλος, σελ. 380- 381 
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1.3. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 Από τα επίσηµα στοιχεία της Ε.Ε. για το έτος 2000, η οικοδοµική δραστηριότητα 

απορροφά το 1/6  έως ½ των τελικών φυσικών πόρων του πλανήτη, ενώ το 40% 

περίπου των υλικών που χρησιµοποιούνται κάθε χρόνο από την παγκόσµια 

οικονοµία, αφορούν των τοµέα των κατασκευών. Αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή 

οικοδοµική δραστηριότητα καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών, οι 

οποίες εκτιµώνται κατά µέσο όρο σε 6-8 τόνους πρώτων υλών ανά κάτοικο και έτος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πλανητική παραγωγή µερικών εκ των 

κυριότερων οικοδοµικών υλικών. Η σύνθεση των υλικών αυτών µεταβάλλεται 

συνεχώς µε το χρόνο, µε κύριο χαρακτηρισµό την αύξηση της χρήσης συνθετικών 

υλικών και αλουµινίου.8 

 

 

Τύπος Υλικού Προϊόν Ποσότητα 

Μέταλλα Ατσάλι, Αλουμίνιο 100 

Πολυμερή Πλαστικά, Άσφαλτος 160 

Κεραμικά Τούβλα 110 

Μπετόν Τσιμέντο, Σκόνη 1100 

Σκυρόδεμα Αδρανή Υλικά 4700 

 

Πίνακας 1: Πλανητική χρήση υλικών στην οικοδομική δραστηριότητα σε Μm3/έτος. 

(Πηγή: Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, 2003) 

 

 

Επίσης, η οικοδοµική δραστηριότητα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες   

µεταβολής  του κλίµατος λόγο των υψηλών εκποµπών του CO2 συγκεκριµένα η 

συµβολή της τσιµεντοβιοµηχανίας είτε άµεσα (παραγωγική διαδικασία), είτε έµµεσα 

(κατανάλωση ενέργειας), είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου ότι για κάθε τόνο 

παραγόµενου τσιµέντου εκπέµπονται 0,5 ton CO2. Συνεπώς ο οικοδοµικός τοµέας 

συµβάλει σε ποσοστό 6% των πλανητικών εκποµπών CO2 µε ανθρωπογενή 

προέλευση.9 

 

  

                                                           
8
 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ 256 

9
 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ 259 
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1.4.   ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Η οικοδοµική δραστηριότητα είναι µια από τις βασικότερες ανάγκες αλλά και 

εκφράσεις του ανθρώπινου πολιτισµού. Παλαιότερα η ανακύκλωση δεν αποτελούσε 

πρόβληµα καθώς µετά από µαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων σε πόλεις (πχ µετά από 

σεισµούς ή πολιορκίες), προσέθεταν ένα υπόστρωµα ακόµα στην αρχαιολογία της 

πόλης και τα νέα κτίρια φτιάχνονταν πάνω στα ερείπια των παλαιών. Άλλωστε τα 

υλικά που χρησιµοποιούσαν τότε ήταν φυσικά (πχ λάσπη, άχυρο, πέτρα, πηλός), 

οπότε µετά την κατεδάφισή τους επέστρεφαν στη φύση. Άλλοτε πάλι τα υλικά 

περνούσαν από πολιτισµό σε πολιτισµό, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην παράγονται 

απόβλητα. Ο ένας πολιτισµός δηλαδή χρησιµοποιούσε τα υλικά του προηγούµενου 

(κολώνες, λαξευτές πέτρες κ.α.) για να χτίσει τα µνηµεία και τα σπίτια του. Έτσι µε 

την πάροδο των χρόνων και παρόλο που υπήρχε έντονη οικοδοµική δραστηριότητα, 

τα απόβλητα της οικοδοµής ήταν ελάχιστα.  

Στις µέρες µας έχουν αλλάξει τόσο οι πρακτικές που χρησιµοποιούµε στην 

οικοδοµή, όσο και το είδος των υλικών που χρησιµοποιούµε, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει πρόβληµα στην εξόρυξη πρώτων υλών και όχι µόνο. Το µεγαλύτερο µέρος 

των αποβλήτων µιας κατασκευής καταλήγει σε ανεξέλεγκτες χωµατερές µέσα σε 

δάση, δίπλα σε δρόµους, ή πετάγονται στη θάλασσα. Η καταστροφή που 

προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον είναι τεράστια. 10
  

 

Εικόνα 2: Παράνομη απόθεση αποβλήτων κατασκευών και οικιακών αποβλήτων σε 

εγκαταλελειμμένη περιοχή.              

  (Πηγή: www.sarmaproject.eu) 

                                                           
10

 Περιοδικό «ECOΔΟΜΕΙΝ», Τεύχος 1, 2010, σελ. 34-35 
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Τα απόβλητα της οικοδοµικής 

δραστηριότητας  είναι µη βιοαποδο-

µήσιµα αδρανή υλικά τα οποία όµως 

είναι ανακυκλώσιµα. Αποτελούν 

σηµαντικό τµήµα του συστήµατος 

διαχείρισης απορριµµάτων στις 

περισσότερες βιοµηχανικές χώρες. 

Πράγµατι, µε εκτιµώµενη ετήσια 

παραγωγή που ισοδυναµεί µε 300 

εκατοµµύρια τόνους στις χώρες της 

Ε.Ε. και περισσότερα από 3 

εκατοµµύρια τόνους στη χώρα µας, η 

συγκέντρωση και εναπόθεση των 

οικοδοµικών απορριµµάτων αντιπρο-

σωπεύει ένα σηµαντικό ποσοστό των 

αστικών απορριµµάτων, τόσο βάσει 

του διακινούµενου όγκου, όσο και 

βάσει των περιβαλλοντικών επιπτώ-

σεων.11
  

 

Η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο την ανακύκλωση του 50% των παραγόµενων 

οικοδοµικών αποβλήτων για τα κράτη µέλη της το χρονικό διάστηµα 1998-2003. Ο 

στόχος αυτός τοποθετείται στα επίπεδα 85% και πάνω για την χρονική περίοδο 

2003-2013. Το ποσοστό αυτό αποτελούσε εθνικό στόχο της Γερµανίας για το έτος 

2006, ενώ ανάλογους στόχους έχουν θέσει και άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., όπως η 

Ισπανία (65% για το 2006), η Ιρλανδία το Ην. Βασίλειο κ.λπ. 

 

Από την άλλη πλευρά η συνολική παραγωγή οικοδοµικών αποβλήτων στις Η.Π.Α. 

εκτιµάται σε 160 εκατοµµύρια. τόνους για το 2000, µέγεθος που αντιπροσωπεύει το 

20-30% του όγκου παραγωγής των οικιακών απορριµµάτων. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι το 55-60% των υλικών αυτών υφίστανται επεξεργασία 

ανάκτησης, ενώ το µέσο κόστος για την διάθεση των απορριµµάτων ανά κατοικία, 

υπερβαίνει τα 500 €. Από το σύνολο των παραγόµενων απορριµµάτων το 50% 

αποδίδεται στις δραστηριότητες κατεδάφισης, το 45% στις ανακαινίσεις και µόνο το 

5% σε νέες κατασκευές.12 

  

                                                           
11

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ 255 
12

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ 259 

Εικόνα 3: Τα απόβλητα της οικοδομικής 

δραστηριότητας.  

(Πηγή: Μ. Γιαννή, 2006) 



19 

 

Σύµφωνα µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, στη χώρα µας παράγουµε κάθε χρόνο περισσότερο από 
4.5 εκατοµµύρια τόνους αστικών στερεών απορριµµάτων (απορρίµµατα που 
προέρχονται από κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες), χωρίς να 
συµπεριλαµβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του 
οικοδοµικού τοµέα και της βιοµηχανίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής της 
χώρας παράγει κατά µέσο όρο 440 κιλά αστικά απορρίµµατα ετησίως. 
Επισηµαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής παράγει περίπου 39% της συνολικής 
ποσότητας, ακολουθούµενη από την Κ. Μακεδονία (16%), µε το 9% να παράγεται 
µόνο στο Νοµό Θεσσαλονίκης.13 
 
Όσον αφορά τα οικοδοµικά απόβλητα, δεν υπάρχουν συγκεκριµένα ποσοτικά 

στοιχεία για την χώρα µας, καθώς υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των στοιχείων που 

δηµοσιεύει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και η Ε.Ε. Ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι τα 

περισσότερα απόβλητα απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στη φύση προκαλώντας 

τεράστιες καταστροφές και υποβαθµίζοντας το φυσικό περιβάλλον.  Ενδεικτικά, 

στην Αττική παράγονται ετησίως 2,5 εκατ. τόνοι οικοδοµικά απόβλητα, στην 

Ελλάδα 4,5-6, ενώ στην Ευρώπη 180-300 τόνοι. 14 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13

 Ε. Καραϊσκου, Ε. Μαλαματένιου, Φ. Οικονομοπούλου,  σελ. 113 
14

 Περιοδικό «ECOΔΟΜΕΙΝ», Τεύχος 1, 2010, σελ. 36 
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1.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

Τα αποτελέσµατα της  οικοδοµικής δραστηριότητας δηµιουργούν ογκώδη και 

συµπαγή  απόβλητα , η σύσταση των οποίων εξαρτάται από το είδος και τη φάση της 

κατασκευής. Για το λόγο αυτό, εδώ και µια δεκαετία λαµβάνεται πλέον υπόψη η 

Ανάλυση του Κύκλου Ζωής του κτιρίου για τα υλικά του, τον εξοπλισµό του, τη 

λειτουργία του και την κατεδάφισή του. Υπάρχουν και διεθνείς πιστοποιήσεις (όπως 

το LEED ή το BREEAM) που αποσκοπούν τόσο στη µείωση κατανάλωσης 

ενέργειας, όπως προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2002/91 και ο ν.3661/2008 για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αλλά και τη µείωση των γενικότερων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει το κτίριο σε όλα τα στάδια της ζωής του. 

 

 

 

Εικόνα 4: Ο κύκλος ζωής ενός δομικού υλικού.  

(Πηγή: Α. Γ. Κορωναίος, Γ. Φ. Σαργέντης, 2005) 
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Η «Ανάλυση του κύκλου ζωής» (Life Cycle Analysis) είναι γνωστή κατά ISO µε τον 

αριθµό 14040 και αφορά την ανάλυση και εξέταση ενός προϊόντος ή µιας 

δραστηριότητας, από τη φάση της παραγωγής του, µέχρι το τέλος της διάθεσης του.  

Στην οικοδοµή περιλαµβάνει 7 στάδια: 

1. Απόκτηση των πρώτων υλών 

2. Κατασκευή των υλικών και των προϊόντων 

3. Συσκευασία και τυποποίηση 

4. Μεταφορά και διανοµή 

5. Χρήση, επαναχρησιµοποίηση και συντήρηση 

6. Ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων 

7. Τελική διάθεση και απόρριψη (ΧΥΤΑ, καύση κ.α.)15 

 

Η σηµασία της ανακύκλωσης των οικοδοµικών απορριµµάτων επισηµαίνεται και 

από επίσηµη έκθεση της 13ης διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής κοινότητας  που 

δηµοσιεύτηκε το 1998 µε τον τίτλο «Η ανταγωνιστικότητα της κατασκευαστικής 

βιοµηχανίας». Σύµφωνα µε την εν λόγω έκθεση, ο κατασκευαστικός οικοδοµικός 

τοµέας αποβάλλει ετησίως  τεράστιες ποσότητες απορριµµάτων, ενώ την ίδια στιγµή 

η έλλειψη οικοδοµικών υλικών αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα σε αρκετές χώρες της 

Ε.Ε.( συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδος).16
 

 

 

 

Κατεδάφιση 

Ανάμεικτα. Περιλαμβάνουν σκυρόδεμα, τούβλα, 

κονιάματα, σίδηρο, ξύλο, πλαστικό, καλώδια, 

μηχανικό εξοπλισμό, κλπ 

Κατασκευή 
Ξύλο, μονωτικό υλικό, σωλήνες, απορρίμματα 

συσκευασιών, σκυρόδεμα, τούβλα, κονιάματα, κλπ 

Ανακαίνιση 

Ξύλο, μονωτικό υλικό, σωλήνες, απορρίμματα 

συσκευασιών, σκυρόδεμα, τούβλα, μηχανικός 

εξοπλισμός. 

 

Πίνακας 2: Παραγόμενα απορρίμματα ανάλογα με την προέλευσή τους.  

(Πηγή: Ν. Μουσιόπουλος, Ε. Ιακώβου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Αχίλλας, Δ. Αηδόνης, Δ. 

Αναστασέλος, Γ. Μπανιάς, 2003) 

 

 

 

                                                           
15

 Περιοδικό «ECOΔΟΜΕΙΝ», Τεύχος 1, 2010, σελ. 36 
16

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ 256 
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Εικόνα 5: Καθορισμός συστήματος μελέτης των δομικών υλικών. 

(Πηγή: Α. Μπούρα, Χ. Κορωναίος, Ν. Οικονόμου, Ν. Μουσιόπουλος, 1999) 
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1.6. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

Τα απόβλητα της οικοδοµικής 

δραστηριότητας αποτελούν σηµαντικό 

τµήµα του συστήµατος διαχείρισης 

απορριµµάτων στις περισσότερες 

βιοµηχανικές χώρες η συγκέντρωση και 

εναπόθεση των οικοδοµικών 

απορριµµάτων αντιπροσωπεύει ένα 

σηµαντικό ποσοστό των αστικών 

απορριµµάτων τόσο βάσει του 

διακινούµενου όγκου όσο και βάσει των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 

εκτιµώµενη ετήσια παράγωγη 

ισοδυναµεί µε 300 εκατ. τόνους στις 

χώρες της Ε.Ε. και περισσότερα από 3 

εκατ. τόνους  στη χώρα µας. 17   

Στις ΗΠΑ το ποσοστό των ΑΕΚΚ 

κυµαίνεται µεταξύ του 10-30% του 

συνολικού όγκου των αστικών 

αποβλήτων. Εκτιµάται ότι κάθε 

κάτοικος παράγει ετησίως κατά µέσο 

όρο 202 κιλά ΑΕΚΚ. Στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής ένωσης τα οικοδοµικά 

απορρίµµατα κυµαίνονται ετησίως κατά 

µέσο όρο σε 180 εκατοµµύρια τόνους, 

ποσότητα που αντιστοιχεί σε 480 κιλά 

ετησίως ανά κάτοικο. Αν σε αυτά 

προσθέσουµε και το ποσοστό των 

αποβλήτων που προκύπτουν από τα 

τεχνικά έργα υποδοµών η ποσότητα 

αυτή θα διπλασιαστεί. Το 80% περίπου της ποσότητας αυτής παράγεται από τη 

Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία και προέρχεται κυρίως από 

εκσκαφές και έργα οδοποιίας. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία µόνο το 28% της 

συνολικής παραγόµενης ποσότητας ανακυκλώνεται, ενώ το 72% απορρίπτεται στις 

χωµατερές. 

  

                                                           
17

 Καλογερόπουλος Χρήστος, σελ. 2 

Εικόνα 6: Κατανομή αποβλήτων στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(Πηγή: Μ. Γιαννή, 2006) 
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Οι τελευταίες  εκτιµήσεις αναφέρουν ότι η ετήσια παγκόσµια παραγωγή 

οικοδοµικών αποβλήτων πλησιάζει τα 3 δισεκατοµµύρια tn,εκ των οποίων το 30-

40% αφορά το οπλισµένο σκυρόδεµα. Η ανακύκλωση του οπλισµένου 

σκυροδέµατος  θα µπορούσε να παράγει ένα εκατοµµύριο τόνους ανακυκλώσιµα 

υλικά τα οποία  θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν πρωτογενείς φυσικούς πόρους.18 

 

Χώρα Παραγωγή Ο.Α. Χώρα Παραγωγή Ο.Α. 

Βέλγιο  9,5 Ολλανδία 15,4 

Δανία 4,6 Ισπανία 7,2 

Γαλλία 28 Ην. Βασίλειο 72,5 

Γερμανία 74 Ελλάδα 1,8 

Ιρλανδία 3,3 Σουηδία 1,8 

Ιταλία 14,1 Πορτογαλία - 

 

Πίνακας 3: Ετήσια επίσημη παραγωγή Ο.Α. στις χώρες της Ε.Ε. (εκατ.τονοι/έτος).  

(Πηγή: Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, 2003) 

    

Η Ε.Ε. έχει κατατάξει τα κράτη µέλη της σε τρία επίπεδα ανάλογα µε το ποσοστό 

ανακύκλωσης που έχουν υλοποιήσει. Βάσει της προτεινόµενης κατάταξης, στο 

επίπεδο 1 βρίσκονται χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, και η Ν. 

Ιταλία. Στις χώρες αυτές οι δραστηριότητες τους για επαναξιοποίηση των 

οικοδοµικών αποβλήτων είναι περιορισµένες, λόγω του ότι 

• Το κόστος εναπόθεσης είναι µικρό και δεν υπάρχουν ουσιαστικά πρόστιµα 

για τις παράνοµες εναποθέσεις. Επίσης δεν υπάρχει κάποιος οργανωµένος 

µηχανισµός ελέγχου που να µπορέσει να καταστείλει τις παράνοµες αυτές 

εναποθέσεις. 

• Το κόστος παραγωγής τσιµέντου είναι περιορισµένο 

• ∆εν υπάρχει ή δεν επαρκεί ο κατάλληλος εξοπλισµός ανακύκλωσης  

 

Στο επίπεδο 2 κατατάσσονται το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, το Λουξεµβούργο, το 

Βέλγιο και η Β. Ιταλία. Στις χώρες αυτές το υψηλό κόστος εναπόθεσης και η 

µεγαλύτερη αγορά ανακυκλώσιµων υλικών ενθαρρύνει τις δραστηριότητες 

επαναχρησιµοποίησης των οικοδοµικών απορριµµάτων. 

 

                                                           
18

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ. 256 
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Εικόνα 7: Είδη ανακύκλωσης Ο.Α. στην Ε.Ε. 

(Πηγή: Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, 2003) 

 

Τέλος, στο επίπεδο τρία ανήκουν οι χώρες µε αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία 

και υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα, όπως η Γερµανία, η Ολλανδία, η ∆ανία, η 

Σουηδία, και η Αυστρία. Στις χώρες αυτές η αυστηρή νοµοθεσία, το ιδιαίτερα υψηλό 

κόστος εναπόθεσης, οι ευνοϊκές φορολογικές ρυθµίσεις και τα οικονοµικά κίνητρα 

για τη χρήση ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και η µεγάλη αγορά ανακυκλώσιµων 

υλών συντελούν στην αξιόλογη ανακύκλωση των οικοδοµικών αποβλήτων.19  

 

 

Χώρα Κινητές μονάδες Σταθερές μονάδες 

Ιταλία 120 50 

Δανία 15 15 

Ην. Βασίλειο 150 40 

Βέλγιο 15 50 

Γαλλία 40 40 

Ολλανδία 5 40 

Γερμανία 260 180 

Ισπανία 8 4 

Ιρλανδία 10 1 

ΣΥΝΟΛΟ 623 420 

 

Πίνακας 4: Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης Ο.Α. στην Ε.Ε., εκτιμήσεις ΕDA – 2000.  

 (Πηγή: Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, 2003) 

 

                                                           
19

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ 258 
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Περιοχή 

 

 

 

 

Υλικά  

Αττική  Θες/νίκη Ηράκλειο  Ρόδος  Κω  Χανιά Καλαμάτα  

3,5 εκ. κάτοικοι 
1,0 εκ. 

κάτοικοι 

 

115.000 

κάτοικοι 

 

(1987) 

 

45.000 

κάτοικοι 

 

(1988) 

 

15.000 

κάτοικοι 

 

(1989) 

 

 50.000 

κάτοικοι 

 

(1990) 

 

60.000 

κάτοικοι 

 

(1992) (‘85) (‘91) (‘97) (’87) (’98) 

ΟΜΑΔΑ 1 

Ζυμώσιμα 

56,5 48,5 46,7 51,7 26,7 52,5 41,6 37,3 55,2 47,0 

ΟΜΑΔΑ 2 

Χαρτί 

20,0 22,0 23,4 17,7 29,2 17,2 13,6 25,0 19,1 25,0 

Χαρτί 

τυπωμένο 

       4,8 5,7 3,1 

Χαρτόνι 2,9 2,5 8,7 

Άλλα χαρτιά 14,7 9,4 11,5 

Χαρτί 

συσκευασίας 

(tetrapak) 

2,6 1,5 1,7 

OMAΔA 3 

Πλαστικά 

7 10,5 10,6 7,2 17,9 14,3 11,7 10,9 8,3 7,4 

PE - Film        4,8 5,6 5,1 

PET 1,2 0,2 0,3 

PVC 1,4 0,1 0,1 

Λοιπά 3,5 2,4 1,9 

ΟΜΑΔΑ 4 

Μέταλλα 

4 4,2 3,7 5,9 4,4 2,8 10,5 5,4 3,7 3,5 

Αλουμίνιο        2,0 0,9 0,6 

Σιδ. 

Μέταλλα 

3,2 2,8 2,8 

Μπαταρίες 0,2 - 0,1 

ΟΜΑΔΑ 5 

Γυαλί 

2,7 3,5 3,4 4,1 3,6 1,4 12,6 12,3 4,0 2,6 

ΟΜΑΔΑ 6 

Λοιπά υλικά 

9,8 11,3 12,2 13,4 18,2 11,8 10,0 9,3 9,7 14,4 

Ύφασμα 4,3 3,5 4,3 9,4 9,1  4,2 1,9 1,7 2,1 

Δέρμα - 

Λάστιχο 

0,7 0,4 0,6 

Ξύλο 2,0 1,7 3,7 

Αδρανή 1,0 3,3 3,6 4,0 4,0 2,6 3,2 1,9 5,0 

Λοιπά 4,5 4,5 4,3 - 5,1 3,2 1,5 4,0 3,0 

           

Ειδικό βάρος 

(kg/m
3
) 

167,2      119,8 113,0 137,9 80,7 

Κατώτερη 

θερμογόνος 

δύναμη 

(kj/kg) 

7395   4392 5092  4852 7409 7063 7327 

 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα προσδιορισμού ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ στην Ελλάδα (% κ.β.) 

(Πηγή: HELECO ΄03, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β,2003) 

 

 



27 

 

Χώρα Οργαν. Χαρτί Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Ύφασμα Αδρανή Λοιπά 

Αυστρία 

Δανία  

Φιλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ιταλία 

Ολλανδία 

Σουηδία 

Ελβετία 

Ην. Βασίλειο 

27,8 

30 

29 

25 

28,3 

42,1 

52,4 

22-35 

33 

23,4 

22,4 

34 

51 

30 

20,8 

22,3 

24,2 

35-45 

20,8 

33,9 

10,3 

6 

5 

6 

7,7 

7,2 

7,1 

8-10 

13,4 

4,2 

4,2 

8 

2 

5 

2,9 

3 

3,2 

2-4 

5,9 

7,1 

5,3 

6 

6 

12 

10,4 

7,1 

7,2 

6-8 

8,7 

14,4 

2,2 

 

2 

4 

 

 

2,9 

 

2-4 

4,1 

4,6 

 

 

 

2,8 

 

 

 

0 

 

23,2 

16 

5 

18 

26,1 

18,3 

 

9 

6-9 

9,6 

Καναδάς 

Ιαπωνία 

Ν. Αφρική 

ΗΠΑ 

Ινδία 

33,9 

10-16 

33 

29 

75 

38,9 

31-37 

33 

35,6 

7 

4,9 

14-16 

7 

7,3 

1 

6,2 

5,5-6,4 

7 

8,9 

0,1 

6,5 

14-16 

12 

8,4 

0,2 

3,6 

3,8 

 

2 

3 

 

1,8 

12,9 

4,4 

3,0 

8,7 

19 

 

Πίνακας 6:  Σύνθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε διάφορες χώρες. 

(Πηγή: HELECO ΄03, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β,2003) 

 

 

1.7. ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 

Α.Ε.Κ.Κ. 

Η ορθολογική διαχείριση πρώτων υλών και ενέργειας, η µείωση των παραγοµένων 

απορριµµάτων και ο περιορισµός των αέριων ρύπων προϋποθέτουν την άµεση λήψη 

αποφάσεων σε όλους τους επιµέρους τοµείς της οικοδοµικής δραστηριότητας. Αν 

λάβουµε υπόψη τη διάρκεια ζωής των κτιρίων, από την κατασκευή έως την 

κατεδάφισή τους και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους, καθώς και το γεγονός ότι ο φέροντας οργανισµός των κτιρίων 

στην Ελλάδα κατασκευάζεται εξολοκλήρου από οπλισµένο σκυρόδεµα,  θα 

αντιληφθούµε το πόσο σηµαντική είναι η ανάλυση του κύκλου ζωής των δοµικών 

υλικών, ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 40% της παγκόσµιας κατανάλωσης σε ανόργανα υλικά 

(άµµος, χαλίκι, άσβεστος), καθώς και το 25% της παγκόσµιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς δασικής ύλης, διατίθεται στην κατασκευή κτιρίων. Ακόµη η 

κατασκευή και η χρήση των κτιρίων απορροφά το 40% της παγκόσµιας 

κατανάλωσης ενέργειας και το 16% της κατανάλωση νερού. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

στις ΗΠΑ η ετήσια παραγωγή αστικών απορριµµάτων, είναι ίση µε την ποσότητα 

των µπαζών που προκύπτουν από την κατεδάφιση κτιρίων.  
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Εικόνα 8: Κατανομή της παραγωγής αδρανών στην Ευρώπη ανά πηγή προέλευσης, που 

προορίζονται για την παραγωγή σκυροδέματος. 

(Πηγή: www.sarmaproject.eu) 

 

 

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η τάση συγκέντρωσης οικοδοµικών απορριµµάτων 

τα επόµενα χρόνια προβλέπεται να αυξηθεί ραγδαία, καθώς τα σύγχρονα κτίρια των 

µεγάλων αστικών κέντρων  κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα και έχουν 

συντοµότερο χρόνο ζωής σε σχέση µε τα κτίρια προηγούµενων αιώνων (πηλός, 

πέτρα, ξύλο, τούβλο). Ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται σε 80 περίπου έτη, ενώ ο 

χρόνος αποδόµησης του οπλισµένου σκυροδέµατος υπολογίζεται στα 200 περίπου 

έτη. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι στα επόµενα έτη, που τα παλαιά κτίρια θα 

κατεδαφιστούν για να αντικατασταθούν από κτίρια νέας γενιάς, ο συνολικός όγκος 

προϊόντων κατεδάφισης θα αυξηθεί µε ταχύτατους ρυθµούς. Με την παραδοχή 

λοιπόν ότι η δόµηση δεν θα αυξηθεί, στο διάστηµα που χρειάζεται για την 

αποδόµηση των απορριµµάτων των παλαιών κτιρίων, θα συσσωρευτούν 

τουλάχιστον 2,5 φορές περισσότερα νέα απορρίµµατα.20 

                                                           
20

 Α. Μπούρα, Χ. Κορωναίος, Ν. Οικονόμου, Ν. Μουσιόπουλος, σελ. 372 



29 

 

1.8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που µπορεί να παρουσιαστούν, αρχίζουν από την 

ανάκτηση πρώτων υλών από τη χρήση των λατοµείων, µέχρι την προετοιµασία και 

την αξιοποίηση των υλικών και τη διαχείριση των υπολειµµάτων. Παράλληλα, µε 

την αύξηση του θορύβου µέσα στις πόλεις από τη χρήση φορτηγών αυτοκινήτων και 

µηχανηµάτων διαµόρφωσης της γης, δηµιουργούνται από το γενικότερο τοµέα των 

δοµικών υλών, κίνδυνοι για ατµοσφαιρική ρύπανση, κατάχρηση γαιών και µόλυνση 

υπογείων υδάτινων πόρων.21 

Επιγραµµατικά αναφέρουµε κάποια από τα προβλήµατα που προκαλούνται από την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη των ΑΕΚΚ στη φύση: 

� προβλήµατα στην λειτουργία των χώρων διάθεσης 

� παρεµπόδιση των βιοχηµικών δράσεων αποδόµησης που αναπτύσσονται 

στους χώρους διάθεσης (αναστολή της δράσης ή και θανάτωση των 

µικροβιακών και βακτηριακών πληθυσµών) 

� παρεµπόδιση της φυσικής κυκλοφορίας του νερού στους χώρους διάθεσης 

� δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αποδόµησης, µε αποτέλεσµα να παραµένουν 

ως έχουν στο χώρο διάθεσης 

� ρύπανση του εδάφους µέσω διαδικασιών διάβρωσης (µέταλλα) ή/και 

εκχύλισης  

� δυνητική µεταφορά στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, µε αποτέλεσµα τη 

ρύπανσή τους και υποβιβασµό της ποιότητάς τους 

� διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων της περιοχής  

� απειλή για τα οικοσυστήµατα (habitats) της περιοχής 

 

Επίσης τονίζεται ότι η απόρριψη ΑΕΚΚ αλλοιώνει τη φυσική οµορφιά,  δηµιουργεί 

οπτική ρύπανση, δυσκολεύει τη διέλευση των πεζών, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι 

πιθανότητες τραυµατισµών. Επιπρόσθετα τονίζεται το σηµαντικό πρόβληµα της 

σκόνης που µεταφέρεται µε τον άνεµο,  υποβαθµίζοντας αισθητικά περιοχές µεγάλης 

έκτασης και συνεισφέροντας στη δηµιουργία αέριας ρύπανσης. 

 

                                                           
21

 Μ. Χατζηγεωργιάδου, σελ. 110 



30 

 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που µπορούν να παρουσιασθούν από τη µη ορθολογική 

διαχείριση των ΑΚΚ ανά κατηγορία υλικού. 

 

 

Υλικό/συστατικό Επίπτωση 

Κατασκευαστικά 

τµήµατα που περιέχουν 

αµίαντο και πυρίµαχες 

ίνες. 

Εγκατάλειψή τους στους χώρους του εργοταξίου 

� ρύπανση εδάφους 

� δυνητική ρύπανση υδάτων µέσω επιφανειακής 

απορροής  

� µεταφορά ινών αµιάντου στην ατµόσφαιρα µε 

πιθανότητα εισπνοής από τον άνθρωπο 

Τελική διάθεση:  

� παρεμπόδιση των βιοχημικών δράσεων 

αποδόμησης που αναπτύσσονται στους χώρους 

διάθεσης  

� δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αποδόμησης, με 

αποτέλεσμα να παραμένει ως έχει στο χώρο 

διάθεσης 

� ρύπανση του εδάφους μέσω διαδικασιών 

εκχύλισης  

� δυνητική μεταφορά στα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα, με αποτέλεσμα τη ρύπανσή 

τους και υποβιβασμό της ποιότητάς τους 

� διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων 

της περιοχής  

� απειλή για τα ενδιαιτήματα (habitats) της 

περιοχής 
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Μεταλλικά τµήµατα  Εγκατάλειψή τους στους χώρους του εργοταξίου : 

� ρύπανση εδάφους 

� δυνητική ρύπανση υδάτων µέσω επιφανειακής 

απορροής 

� µεταφορά σωµατιδίων που περιέχουν βαρέα 

µέταλλα στην ατµόσφαιρα 

Τελική διάθεση: 

� προβλήματα στη λειτουργία των χώρων 

διάθεσης 

� παρεμπόδιση των βιοχημικών δράσεων 

αποδόμησης που αναπτύσσονται στους χώρους 

διάθεσης 

� παρεμπόδιση της φυσικής κυκλοφορίας του 

νερού στους χώρους διάθεσης 

� ρύπανση του εδάφους μέσω διαδικασιών 

διάβρωσης  

� δυνητική μεταφορά στα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα, με αποτέλεσμα τη ρύπανσή 

τους και υποβιβασμό της ποιότητάς τους 

� διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων 

της περιοχής  

� απειλή για τα ενδιαιτήματα (habitats) της 

περιοχής 

∆ιαλύτες σε πρόσθετα 

σκυροδέµατος, χηµικές 

ουσίες για προστασία 

από την υγρασία, κόλλες 

και ρητίνες, 

γαλακτώµατα µε βάση 

την πίσσα 

Εγκατάλειψή τους στους χώρους του εργοταξίου:  

� ρύπανση εδάφους 

� δυνητική ρύπανση υδάτων µέσω επιφανειακής 

απορροής  

� µεταφορά οργανικών στην ατµόσφαιρα µέσω 

διαδικασιών εξάτµισης  
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Τελική διάθεση:  

� παρεμπόδιση των βιοχημικών δράσεων 

αποδόμησης που αναπτύσσονται στους χώρους 

διάθεσης  

� δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αποδόμησης, με 

αποτέλεσμα να παραμένουν ως έχουν στο χώρο 

διάθεσης 

� ρύπανση του εδάφους μέσω διαδικασιών 

εκχύλισης  

� δυνητική μεταφορά στα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα, με αποτέλεσμα τη ρύπανσή 

τους και υποβιβασμό της ποιότητάς τους 

� διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων 

της περιοχής  

απειλή για τα ενδιαιτήματα (habitats) της περιοχής 

 

Πλαστικά  Τελική διάθεση: 

� προβλήματα στη λειτουργία των χώρων 

διάθεσης 

� παρεμπόδιση των βιοχημικών δράσεων 

αποδόμησης που αναπτύσσονται στους χώρους 

διάθεσης 

� παρεμπόδιση της φυσικής κυκλοφορίας του 

νερού στους χώρους διάθεσης 

� δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αποδόμησης, με 

αποτέλεσμα να παραμένουν ως έχουν στο χώρο 

διάθεσης 

� ρύπανση του εδάφους μέσω διαδικασιών 

εκχύλισης συστατικών 
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� διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων 

της περιοχής  

� απειλή για τα ενδιαιτήματα (habitats) της 

περιοχής 

Βαφές και στρώµατα 

επικάλυψης 

Εγκατάλειψή τους στους χώρους του εργοταξίου:  

� ρύπανση εδάφους 

� δυνητική ρύπανση υδάτων μέσω επιφανειακής 

απορροής  

� μεταφορά οργανικών στην ατμόσφαιρα μέσω 

διαδικασιών εξάτμισης  

Τελική διάθεση:  

� παρεμπόδιση των βιοχημικών δράσεων 

αποδόμησης που αναπτύσσονται στους χώρους 

διάθεσης  

� δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αποδόμησης, με 

αποτέλεσμα να παραμένουν ως έχουν στο χώρο 

διάθεσης 

� ρύπανση του εδάφους μέσω διαδικασιών 

εκχύλισης  

� δυνητική μεταφορά στα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα, με αποτέλεσμα τη ρύπανσή 

τους και υποβιβασμό της ποιότητάς τους 

� διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων 

της περιοχής  

� απειλή για τα ενδιαιτήματα (habitats) της 

περιοχής 

 

Πίνακας 7:  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

(Πηγή: www.uest.gr) 
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1.9. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Τα ΑΕΚΚ παράγονται από: 

• Οικοδοµικές εργασίες (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, 

περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατοµικών κατοικιών ή και κτιριακών 

συγκροτηµάτων) 

• Τεχνικά έργα (κατεδαφίσεις, κατασκευές ή επιδιορθώσεις δρόµων, γεφυρών, 

συρράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδροµίων, αναπλάσεις χώρων κ.α.) 

• Φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµύρες, κατολισθήσεις, 

δυσµενείς κλιµατολογικές  συνθήκες κ.λπ.) 

Η σύσταση των ΑΕΚΚ ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή και την κατηγορία του 

έργου. Μια τυπική σύνθεση αποβλήτων από οικοδοµικές εργασίες περιλαµβάνει τα 

εξής: 22 

 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Τούβλα & πέτρες  50,2 % 

Μέταλλα 0,2% 

Υλικά κατασκευής µε βάση το γύψο 9,2% 

Σκυρόδεµα 25,5% 

Ξύλο 13,4% 

Χάλυβας 0,9% 

Πλαστικό 0,6% 
 

Πίνακας 8: Τυπική σύσταση Α.Ε.Κ.Κ 

(Πηγή: Μ. Μπάρλα, 2003) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

Κατασκευές 30% 

Κατεδαφίσεις 30% 

Ανακατασκευές 20% 

Καθαρισµοί εδαφών 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
 

Πίνακας 9: Εκτιμώμενα ποσοστά επί του συνόλου των ΑΕΚΚ στα διάφορα στάδια μιας 

κατασκευής 

(Πηγή: Χ Καλογερόπουλος, 2003) 

 

                                                           
22

 Μπάρλα Μαρία, σελ. 2-3 
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Η ανακύκλωση των υλικών αυτών έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για το περιβάλλον, 

όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς επιφέρει σηµαντική εξοικονόµηση 

φυσικών πόρων, αλλά και εξοικονόµηση χώρων για την τελική διάθεση των τελικών 

αποβλήτων. 

Οι κυριότερες µέθοδοι διαχείρισης των οικοδοµικών υλικών περιλαµβάνουν την 

εδαφική διάθεση, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και καύση του ελαφρού 

κλάσµατος αυτών. Από τα στοιχεία που διαθέτουµε µέχρι σήµερα προκύπτει ότι η 

εδαφική εναπόθεση αποτελεί την κυριότερη µέθοδο διαχείρισης των οικοδοµικών 

αποβλήτων. Τα ποσοστά αυτά βέβαια µειώνονται σταδιακά είτε λόγω της παύσης 

λειτουργίας ορισµένων χώρων εναπόθεσης, είτε λόγω της αύξησης των φόρων 

εναπόθεσης.  Σηµαντική όµως είναι και η συνεισφορά των εθνικών και ευρωπαϊκών 

στόχων για την ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση του µέγιστου δυνατού 

ποσοστού υλικών που περιέχονται στα οικοδοµικά απόβλητα.23 

Η ανακύκλωση του σκυροδέµατος είναι µια εξελισσόµενη µέθοδος , η οποία 

αξιοποιεί τα παλαιά σκυροδέµατα , που προέρχονται από κατεδάφισης ,σεισµούς ή 

άλλες καταστρεπτικές ενέργειες. Στο παρελθόν τα µπάζα των οικοδοµών 

µεταφερόντουσαν σε χωµατερές ως υλικό πληρώσεως. Η κίνηση αυτή δηµιουργούσε 

πολλά προβλήµατα κυρίως λόγω ελλείψεως  χώρων αποθέσεως (π.χ. περίπτωση του 

ΧΥΤΑ Λιοσίων). Σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής  υπάρχει ήδη 

ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο για την ανακύκλωση. Αν το ποσοστό των 

χρησιµοποιούµενων αδρανών υλικών από ανακύκλωση είναι µικρότερο από αυτό 

που ορίζει ο νόµος σε σχέση µε τον συνολικό όγκο σκυροδέµατος, η άδεια 

οικοδοµήσεως αφαιρείτε. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται σήµερα µεταξύ 20-30%, θα 

αυξηθεί  όµως σύντοµα.  

 

 

                                                           
23

 Καλογερόπουλος Χρήστος, σελ. 4-5 
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Εικόνα 9: Τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών 

(Πηγή: Μ. Χατζηγεωργιάδου, 2008) 

 

 

Εικόνα 10: Τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων κατεδαφίσεων.  

(Πηγή: Μ. Χατζηγεωργιάδου, 2008) 

 

AΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟΑΝΑΓEIΡΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

ΣΕ ΧΥΤΑ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 0N-SITE 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΜΙΚΤΟΥ ΣΕ Κ.Μ. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 0N-SITE 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ 

ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΥΤΑ Ή 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΜΗ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

AΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΧΥΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ

ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

ΣΕ ΧΥΤΑ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 0N-SITE 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΜΙΚΤΟΥ ΣΕ Κ.Μ. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 0N-SITE 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ 

ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΥΤΑ Ή 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΜΗ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
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Η ανακύκλωση έχει πολλά πλεονεκτήµατα , έτσι ώστε µε την αυξηµένη ευαισθησία 

για την προστασία του περιβάλλοντος, τους αυστηρότερους περιβαλλοντολογικούς 

νόµους και την προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί το κόστος των κατασκευών, να 

αποτελεί αναγκαιότητα και καθήκον. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα της ανακύκλωσης 

είναι η παραγωγή άµµου ελεγχόµενης κοκκοµετρικής διαβάθµισης και ποσοστού 

παιπάλης, το οποίο οφείλεται στης σύγχρονες µεθόδους πλύσεως του λεπτοκόκκου 

υλικού. 24 

Η τελευταία οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης  ορίζει ότι µέχρι το 2020 το ποσοστό 

ανακύκλωσης από διάφορες κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πρέπει να είναι της 

τάξης του 70% . 

Οι περιοριστικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος που αφορούν την 

εγκατάσταση νέων λατοµείων δυσχεραίνουν το πρόβληµα της παραγωγής αδρανών 

υλικών για την κάλυψη των συνεχώς  αυξανόµενων αναγκών. Ως  αποτέλεσµα οι 

νόµοι παραβιάζονται και το περιβάλλον καταστρέφεται ανεπανόρθωτα ακόµη και αν 

πρόκειται για προστατευόµενες περιοχές. Είναι γνωστό ότι τα υπαίθρια λατοµεία 

έχουν δηµιουργήσει σηµαντικές καταστροφές σχεδόν σε όλα τα βουνά της χώρας, 

ακόµη και κοντά σε πόλεις, τουριστικά θέρετρα και αρχαιολογικά κέντρα, 

δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα, τα οποία δεν αντιµετωπίζονται µε νοµοθετικά 

διατάγµατα ή τις δράσεις των οργανώσεων περιβαλλοντολογικής προστασίας. 

Ιδιαίτερα στη χώρα µας οι καταστροφές ξεπερνούν κάθε λογική και απαιτούνται 

ριζικές λύσεις.  

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει αξιόλογες λύσεις για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. Μια από αυτές είναι η παραγωγή εµπορεύσιµων αδρανών υλικών από 

παλιά σκυροδέµατα κατασκευών και κατεδαφίσεων και από την απόπλυση  

υπολειµµάτων σκυροδέµατος των εγκαταστάσεων παραγωγής. Τα υλικά πουν 

προκύπτουν µπορούν µετά από κατάλληλη επεξεργασία να χρησιµοποιηθούν ως 

αδρανή υλικά, εφάµιλλα προς τα πρωτογενή παραγόµενα υλικά, ή ακόµη καλύτερης 

ποιότητας.25 
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 Χ. Ι. Εφραιμίδης, σελ. 1 
25

 Χ. Εφραιμίδης, σελ. 481- 482 
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1.10. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Οι κύριοι τοµείς παράγωγης οικοδοµικών απόβλητων µπορούν να ταξινοµηθούν ως 

εξής:  

i. Παραγωγή οικοδοµικών υλικών από πρώτες ύλες. 

Στις περιπτώσεις αυτές το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην καταστροφή του 

φυσικού τοπίου από την παράνοµη υλοτοµία, τη δραστηριότητα των 

λατοµείων και την τεράστια κατανάλωση ενέργειας, µε αποτέλεσµα την 

σηµαντική ρύπανση της ατµόσφαιρας. 

ii. Κατασκευή ενός έργου. 

Στο στάδιο των εκσκαφών και της γενικής διαµόρφωσης του χώρου, τα 

απόβλητα που παράγονται περιέχουν κυρίως χώµα, πέτρες βλάστηση, άργιλο 

και µικρές ποσότητες κατεστραµµένων οικοδοµικών υλικών. Ειδικά τα 

προϊόντα εκβραχισµών, τα οποία είναι υψηλής καθαρότητας, είναι άµεσα 

ανακυκλώσιµα µετά από επεξεργασία στις µονάδες ανακύκλωσης των ΣΕ∆ 

προς παραγωγή αδρανών υλικών σκυροδέµατος, για επιχώσεις, ως υλικό 

βάσεων και υποβάσεων οδοποιίας, ως χαλίκι σε διάφορες εφαρµογές 

(αποστράγγισης, διάστρωση δασικών δρόµων και χωµατόδροµων κ.α.). Θα 

πρέπει να παράγονται κατ’ ελάχιστον δυο κλάσµατα, ένα λεπτόκοκκο 

µεγέθους 0-16 mm και ένα χονδρόκοκκο 16-32 mm, ενώ τα παραγόµενα 

κλάσµατα θα πρέπει να είναι οµοιόµορφου σχήµατος. 

Κατά τη φάση της κατασκευής ενός κτιρίου µπορούµε από εµπειρικές 

παρατηρήσεις να προσδιορίσουµε τον παραγόµενο όγκο απορριµµάτων και 

να τον συµπεριλάβουµε στην µελέτη κατασκευής του έργου. Αυτό δεν 

συµβαίνει για τα οδικά έργα καθώς αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία 

έργων. Πρόκειται για απόβλητα υλικά όπως ξύλα, µέταλλα, υπολείµµατα 

κατασκευαστικών υλικών και συσκευασιών αυτών (χαρτόνια, πλαστικά, 

πλακάκια, κεραµικά, τούβλα, κ.α.), άµµος, σοβάδες, κ.α. Τα εν λόγω υλικά 

οδηγούνται στην µονάδα ανακύκλωσης, όπου διαχωρίζονται τα 

ανακυκλώσιµα ογκώδη υλικά (ξύλα, µέταλλα, χαρτόνια, πλαστικά) 

χρησιµοποιώντας µεταφορική ταινία χειροδιαλογής. Κατόπιν τα υπολείµµατα 

που δεν µπορούν να ανακτηθούν µε χειροδιαλογή, τροφοδοτούνται στην 

µονάδα θραύσης προς αποµείωση του µεγέθους, αξιοποίηση και τελική 

διάθεση ως υλικό επικάλυψης χωµατερών, επιχωµατώσεων σε ανενεργά 

λατοµεία κλπ. 26  
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 Χ. Ελευθεριάδης, Διαχείριση στερεών αποβλήτων, σελ. 252 
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Υλικό Ελάχιστο Μέγιστο Πιθανό 

Σκυρόδεμα 2 15 2,5 

Τούβλα 1 26 4 

Πλακίδια 3 19 5 

Τσιμεντόλιθοι 7,5 10,5 5 

Ελαφροί Τσιμεντ. 3 20 5 

Μαλακά Δομικά 5,5 16,5 5 

Σανίδες 13 22 5 

Σωληνώσεις 4 26 3 

Μονωτικά 4 24 5 

 

Πίνακας 10: Απώλεια Οικοδομικών υλικών στην φάση της κατασκευής.  

(Πηγή: Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, 2003) 

 

 

 

iii. Συντήρηση και ανακαίνιση έργου.  

Πέρα από τα αναµενόµενα οικοδοµικά 

υλικά από την κατεδάφιση, προκύπτουν 

και απορρίµµατα από τα υλικά 

συσκευασίας, επιπλοποιίας και οικιακών 

συσκευών. 

 

iv. Κατεδάφιση 

Τα υλικά που προκύπτουν στη φάση αυτή 

είναι σχετικά οµοιογενή σε αντίθεση µε 

τις προηγούµενες φάσεις και 

αποτελούνται κυρίως από τούβλα και 

σκυρόδεµα. Ο όγκος τους ωστόσο είναι 

πολύ µεγαλύτερος . Τα υλικά που 

κυριαρχούν είναι χώµα, άµµος, οπλισµένο 

σκυρόδεµα, πέτρες, τούβλα, ξύλο 

µέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, 

υφάσµατα κ.λπ. 

 

Τα υλικά αυτά οδηγούνται σε µια µονάδα 

ανακύκλωσης ΣΕ∆, κατάλληλα 

εξοπλισµένη ώστε να µπορεί να τα 

επεξεργαστεί. Αρχικά ανακτώνται από το 

µίγµα των αδρανών τα ανακυκλώσιµα 

υλικά (ξύλα, µέταλλα, γυαλί κ.α.).  

  

Εικόνα 11: Υλικά που προκύπτουν από   

κατεδάφιση έργων. 

(Πηγή: S. Weisleder, D. Nasseri, 2006) 
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Τα υλικά αυτά οδηγούνται προς ανακύκλωση (επαναχύτευση σε χυτήρια, 

ανακύκλωση γυαλιού κ.λπ.), σε µονάδες οι οποίες πρέπει είναι εφοδιασµένες 

µε περιστροφικούς θραυστήρες για τον θρυµµατισµό των υλικών σε µικρές 

κοκκοµετρίες, µαγνητικό διαχωριστή για την ανάκτηση του σιδηρού 

οπλισµού του σκυροδέµατος και δονητικό κόσκινο για την κοκκοµετρική 

διαβάθµιση των προϊόντων. Τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

υλικό βάσεων και υποβάσεων οδοποιίας, υλικό επιχώσεων κλπ. Θα πρέπει να 

παράγονται κατ’ ελάχιστον δυο κλάσµατα, ένα λεπτόκοκκο µεγέθους 0-16 

mm και ένα χονδρόκοκκο 16-32 mm.27 Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ενός 

χώρου τα υλικά κατεδάφισης µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να συνθέσουν 

νέους χώρους. 

 

 Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η χρήση υλικών κατεδάφισης σε χώρους 

που φιλοξένησαν τη διεθνή έκθεση ΕΧΡΟ στη Σεβίλλη (Ισπανία). Τα υλικά 

αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή διάφορων γλυπτών σύγχρονης 

τέχνης και συνθέσεων τα οποία τοποθετήθηκαν εντός του πάρκου που 

διαµορφώθηκε στον χώρο όπου άλλοτε φιλοξενούσε την έκθεση και 

αποτελούν ανάµνηση αυτής. 28 

 

v. Φυσικές καταστροφές 

Τα ακραία καιρικά φαινόµενα αλλά και η έντονη σεισµική δραστηριότητα 

είναι αρκετές φορές υπεύθυνα για την παραγωγή σηµαντικής ποσότητας 

οικοδοµικών απορριµµάτων, λόγω της απαραίτητης αποµάκρυνσης των 

παραγόµενων οικοδοµικών υλικών αλλά και των αποβλήτων που συνοδεύουν 

τις εργασίες αποκατάστασης ή κατεδάφισης των παθόντων κτιρίων και των 

οδικών υποδοµών.29 

 

Για παράδειγµα η επίδραση του τυφώνα “Andrew” στης Η.Π.Α. προκάλεσε 

την καταστροφή 135.000 κατοικιών και την παραγωγή 0,5 εκατ. τόνων 

οικοδοµικών αποβλήτων.30 Χαρακτηριστικό παράδειγµα για τη χώρα µας 

αποτελεί ο καταστροφικός σεισµός του Σεπτεµβρίου του 1999 στην Αθήνα 

από τον οποίο παράχθηκαν 0,2 εκατοµµύρια τόνοι οικοδοµικών αποβλήτων. 
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 Χ. Ελευθεριάδης, Διαχείριση στερεών αποβλήτων, σελ. 252 
28

Τ. Τζώρτζη, Σ. Σαρίκου, σελ. 875 
29

 Καλογερόπουλος Χρήστος, σελ. 3 
30

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ 257 
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1.11 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Στη χώρα µας επικρατεί πλήρης αδράνεια ως προς το ζήτηµα της ανακύκλωσης και 

επαναχρησιµοποίησης δοµικών υλικών, παρόλο που συντρέχουν τόσο οικονοµικοί, 

όσο και περιβαλλοντικοί λόγοι. Επιπροσθέτως ζούµε σε µια σεισµογενή χώρα µε 

αποτέλεσµα να παράγονται και µπάζα ως καταστροφικές συνέπειες των  εκάστοτε 

σεισµικών δραστηριοτήτων. Αρνητικοί παράγοντες αποτελούν ακόµη και σήµερα το 

σχετικά υψηλό κόστος συλλογής, θραύσης, διαχωρισµού, µεταφοράς και ποιοτικού 

ελέγχου, που αυξάνουν ακόµη περισσότερο το συνολικό κόστος του ανακυκλωµένου 

σκυροδέµατος. 31 

Στην χώρα µας παράγονται ετησίως 14 εκ. τόνοι τσιµέντου εκ των οποίων το 50% 

εξάγεται . Από τα 7 εκ. τόνους της εγχώριας κατανάλωσης παράγονται περίπου 30 

εκατοµµύρια m3 σκυροδέµατος. Είναι γεγονός ότι η Ελληνική βιοµηχανία 

παραγωγής δοµικών υλικών αποτελεί µια από τις πλέον ενεργοβόρες βιοµηχανίες, 

τόσο σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε κατανάλωση γαιανθράκων 

και υγρών καυσίµων. Η ποσότητα ενέργειας ορυκτών καυσίµων που απαιτείται για 

την κατασκευή των σύγχρονων κτιρίων ισοδυναµεί κατά µέσο όρο µε την ποσότητα 

ενέργειας που χρειάζεται για τη θέρµανση και τον κλιµατισµό τους επί 7-8 χρόνια. 

Ισοδυναµεί δηλαδή µε το 1/10 περίπου της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στις ποσότητες αυτές συνυπολογίζονται η ενέργεια 

συλλογής ή εξόρυξης, βιοµηχανικής επεξεργασίας και µεταφοράς των δοµικών 

υλικών και προϊόντων ως το εργοτάξιο, καθώς και η ενέργεια που απαιτείται για τη 

µεταφορά και διαχείριση των οικοδοµικών απορριµµάτων των κτιρίων.32 

Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία η εκτιµώµενη ποσότητα αποβλήτων 

για το 1996 στη χώρα µας ήταν 1.622 εκατοµµύρια τόνοι, τα τελευταία χρόνια όµως 

η ποσότητα αυτή έχει αυξηθεί σηµαντικά λόγω της διοργάνωσης των Ολυµπιακών 

αγώνων και των πολλών έργων υποδοµών.33
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 Ν.Οικονόμου, Σ. Σελεβός, σελ. 236 
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 Α. Μπούρα, Χ. Κορωναίος, Ν. Οικονόμου, Ν. Μουσιόπουλος, σελ. 372-373 
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 Καλογερόπουλος Χρήστος, σελ. 4 
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Εικόνα 12: Κατανομή δομικών αποβλήτων στην Ελλάδα. 

(Πηγή: Μ. Γιαννή, 2006) 

 

 

Με βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. τα ΑΕΚΚ που παράχθηκαν το 2003 στη χώρα µας  

υπολογίζονται στους 3 εκατ. τόνους  το ποσό αυτό αυξήθηκε σηµαντικά το 2004 που 

έλαβαν µέρος στη χώρα µας οι ολυµπιακοί αγώνες  και κατασκευάστηκαν µεγάλα 

έργα και παράχθηκαν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων , οξύνοντας το πρόβληµα 

διαχείρισης τους. 34 

 

 

Εικόνα 13: Διαχείριση  αποβλήτων στην Ελλάδα. 

(Πηγή: Μ. Γιαννή, 2006) 
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Θυµίζουµε στο σηµείο αυτό ότι η βάση του σχεδιασµού για τα στερεά απόβλητα της 

Αττικής δεν προβλέπεται η κατασκευή ΧΥΤΑ αδρανών, εποµένως η ανάγκη 

εξοικονόµησης χώρων τελικής διάθεσης των οικοδοµικών αποβλήτων είναι 

επιτακτική.35 Οι ανεξέλεγκτες χωµατερές που πρόσφατα τέθηκαν σε ένα πρόγραµµα 

αποκατάστασης αποτελούν ‘υποδοµές’, οι οποίες µπορούν να απορροφήσουν 

προϊόντα ανακύκλωσης προερχόµενα από υλικά εκσκαφών και κατεδάφισης. Τα 

προϊόντα αυτά είναι:  

• Φυτευτικό χώµα παρασκευασµένο από χώµατα εκσκαφών, για την 

αποκατάσταση των ανενεργών λατοµείων. Με ετήσιο ρυθµό αποκατάστασης 

50 στρ/έτος προκύπτει, εποµένως, ετήσια απορρόφηση 128.000 x 50/100 = 

64.000 τόνων χώµατος εκσκαφών.  

• Θραυστό υλικό από τεµάχια σκυροδέµατος για τη ζώνη εκτόνωση του 

βιοαερίου (d=30cm) και για την αποστράγγιση του τελικού καλύµµατος 

(d=3cm), συνολικής ετήσιας δυναµικότητας V = 50.000 x 0,60 =30.000 m3 

και βάρους 30.000 x 1,8 = 54.000 τόνων.  

• Αδιαβάθµητο θραυστό υλικό από υλικά κατεδάφισης για την κατασκευή 

της βάσης των εσωτερικών δρόµων επί του απορριµµατικού ανάγλυφου, 

πάχους 20 cm. Με µέσο ετήσιο µήκος οδοποιίας 500 m προκύπτει όγκος 

προϊόντων 500 x 0,20 x 8 m= 800 m3 και βάρους 800 x 1,8 = 1.440 τόνοι.36  

 

Επιπλέον η διάθεση των οικοδοµικών αποβλήτων, άνευ ανακύκλωσης, σε ανενεργά 

λατοµεία δεν αποτελεί µακροχρόνια λύση καθώς οι διαθέσιµοι χώροι ενταφιασµού 

έχουν περιορισµένο χρόνο ζωής.37 Τα ανενεργά λατοµεία στην Αττική αποτελούν, 

µε την ευρύτερη έννοια του όρου, ‘υποδοµές’ οι οποίες µπορούν να απορροφήσουν 

κάποιες ποσότητες υλικών εκσκαφής. Πιο συγκεκριµένα, το φυτευτικό χώµα είναι 

απαραίτητο για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης ενός ανενεργού λατοµείου, 

καθώς αποτελεί υπόστρωµα για την φύτευση του τελικά διαµορφωθέντος εδαφικού 

ανάγλυφου. Το υλικό αυτό προκύπτει από την ανάµιξη χώµατος εκσκαφής µε 

εδαφοβελτιωτικό υλικό (οργανική κοπριά, τύρφη, κόµποστ) µε την προσθήκη ή µη 

(κατά περίπτωση) και διαφόρων λιπασµάτων.  

Σε ένα θεωρούµενο µέσο πάχος στρώσης 0.90m (κυµαίνεται από 0.5 έως 1.2m 

ανάλογα µε το είδος των φυτών – πόες, θάµνοι, δέντρα κ.λπ.) αντιστοιχούν 0,80 m. 

χώµατος εκσκαφής. Με µέσο ετήσιο ρυθµό φύτευσης 100 στρεµµάτων/έτος 

προκύπτει επεξεργασία µιας ποσότητας 100.000 x 0,80 = 80.000 m3 χώµατος 

εκσκαφής για παραγωγή 100.000 x 0,90 = 90.000 m3 φυτευτικού χώµατος. Κατά 85 

συνέπεια, η πιο πάνω «υποδοµή» είναι σε θέση να ανακυκλώνει ετησίως 80.000 m3 

x 1,6 = 128.000 τόνους χώµατος εκσκαφής προς παραγωγή φυτευτικού χώµατος. 38 
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X. Ελευθεριάδης, Διαχείριση στερεών αποβλήτων, σελ. 252 
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Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ολοκλήρωσε το 2010 την αξιολόγηση 10 

συστηµάτων εναλλακτικής 

Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κέρκυρα και την Ν. 

αναφέρει ο κύριος Ηλίας Μεσσίνας σε άρθ

έχει ξεκινήσει ακόµα. Όπως διαπίστωσε µάλιστα ο ίδιος µετά από επικοινωνία το

µε τα Συστήµατα τα οποία είχε αξιολογήσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε

ενήµεροι, αλλά όταν ο κύριος Μεσσίνας τους ζήτησε να έρθουν να παραλάβουν 

κάποια µπάζα, εκείνοι τον διαβεβαίωσαν ότι αυτά θα κατέληγαν στο ΧΥΤΑ των 

Ανω Λιοσίων και όχι σε κάποια οργανωµένη µονάδα ανακύκλωσης και 

επανάχρησης.39 

 

Εικόνα 

(Πηγή: Προσωπικ
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 Περιοδικό «ECOΔΟΜΕΙΝ», Τεύχος 1, 2010, σελ. 36

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ολοκλήρωσε το 2010 την αξιολόγηση 10 

συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών υλικών στην Αττική,

Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κέρκυρα και την Ν. Πελοπόννησο

Ηλίας Μεσσίνας σε άρθρο του,  η ανακύκλωση των µπαζών

έχει ξεκινήσει ακόµα. Όπως διαπίστωσε µάλιστα ο ίδιος µετά από επικοινωνία το

µε τα Συστήµατα τα οποία είχε αξιολογήσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, όχι µόνο δεν ήταν 

όταν ο κύριος Μεσσίνας τους ζήτησε να έρθουν να παραλάβουν 

κάποια µπάζα, εκείνοι τον διαβεβαίωσαν ότι αυτά θα κατέληγαν στο ΧΥΤΑ των 

Λιοσίων και όχι σε κάποια οργανωµένη µονάδα ανακύκλωσης και 

 

 

 

Εικόνα 14: Ιεραρχία ευθυνών και ελέγχου στοιχείων. 

(Πηγή: Προσωπική συνέντευξη με τον σύλλογο ΣΕΔΠΕΚΑΤ)
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Κέντρο Ελέγχου 

Περιφερειακού Διαμερίσματος

Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ
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Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ολοκλήρωσε το 2010 την αξιολόγηση 10 δέκα συνολικά 

Αττική, την κεντρική 

οπόννησο. Όπως όµως 

ρο του,  η ανακύκλωση των µπαζών δεν 

έχει ξεκινήσει ακόµα. Όπως διαπίστωσε µάλιστα ο ίδιος µετά από επικοινωνία του 

όχι µόνο δεν ήταν 

όταν ο κύριος Μεσσίνας τους ζήτησε να έρθουν να παραλάβουν 

κάποια µπάζα, εκείνοι τον διαβεβαίωσαν ότι αυτά θα κατέληγαν στο ΧΥΤΑ των 

Λιοσίων και όχι σε κάποια οργανωµένη µονάδα ανακύκλωσης και 
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1.11.1. Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις ως απόβλητα από εκσκαφές κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ορίζεται κάθε υλικό ή αντικείµενο που εκπίπτει στο κεφάλαιο 17 

του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων(παράρτηµα Α), σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής 2001/118/ΕΚ στις 16/01/2001 και 2001/537/ΕΚ στις 

23/07/2001 για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ που αντικαθιστά την 

απόφαση 94/3/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων και την απόφαση  94/904/ΕΚ για 

την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παρ.4 της 

οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. 

Μέχρι πρόσφατα η έλλειψη νοµικού πλαισίου για την διαχείριση των ΑΕΚΚ 

αποτελούσε σοβαρό πρόβληµα για την χώρα µας. Τον Μάιο του 2007 υπογράφηκε 

το πρώτο σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για την «Εναλλακτική διαχείριση των 

ΑΕΚΚ» το οποίο βασίζεται στους προγενέστερους νόµους 1650/86 για την 

«Προστασία του περιβάλλοντος» και 2939/01 για τις «Συσκευασίες και την 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων» 40που εναρµονίζει την 

εθνική νοµοθεσία µε την Κοινοτική Οδηγία 94/62 και σε αυτόν υπάγονται όλα τα 

Συστήµατα ανακύκλωσης συσκευασιών , µπαταριών, ελαστικών, ορυκτέλαιων κ.λπ., 

στα οποία εντάσσονται τα τελευταία χρόνια όλοι οι δήµοι της χώρας. 

Βασική αρχή του νόµου είναι ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει». Στο πλαίσιο του νόµου 

αυτού δηµιουργήθηκε και το Π∆ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων της 

οικοδοµής. Το ΦΕΚ 783/23.6.2000 και ΦΕΚ 1204/17.9.2002 αφορούν τη 

«διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατοµείων νοµού Αττικής» 

που σχετίζεται άµεσα µε τη χρήση των αδρανών αποβλήτων, καθώς µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση παλαιών λατοµείων. ∆υστυχώς στην πράξη 

έχει εφαρµοστεί ελάχιστα, λόγω της αντίδρασης των περιοίκων, οι οποίοι φοβούνται 

µήπως µετατραπεί το λατοµείο σε ανεπίσηµη χωµατερή αστικών ή άλλων 

απορριµµάτων.41 

 Κύρια επιδίωξη του εν λόγω Π.∆. είναι η θέσπιση µέτρων, µε στόχο την 

επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των υλικών αυτών. Παράλληλα προβλέπει την 

διαλογή και την επεξεργασία των ΑΕΚΚ σε εγκεκριµένες µονάδες, µε σκοπό να 

επαναχρησιµοποιηθεί το µέγιστο δυνατόν µέρος τους και να απορριφθεί στο χώρο 

απόθεσης µόνο το µέρος τους που δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί.  
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Σε γενικές γραµµές το Π.∆. θέτει τις κατευθυντήριες αρχές για τη συλλογή και τη 

µεταφορά των ΑΕΚΚ και καθορίζει τις υποχρεώσεις όλων των φορέων που 

εµπλέκονται από τη συλλογή ως και την τελική διάθεσή τους. 42 

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πλέον η υποχρέωση των τεχνικών εταιρειών να 

υποβάλλουν πριν από την έναρξη οικοδοµικών εργασιών ή έργων υποδοµών 

αναλυτικά στοιχεία για την διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από την 

δραστηριότητά τους (στοιχεία διαχειριστή, τόπος και δραστηριότητα προέλευσης 

αποβλήτων, κύριος έργου, ποσότητες αποβλήτων, σύµβαση µε εγκεκριµένο σύστηµα 

διαχείρισης ΑΕΕΚ κ.ά.).   

 

Οι ρυθµίσεις του Π∆ για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρµόζονται τόσο 

στα απόβλητα που δηµιουργούνται από τα ιδιωτικά όσο και από τα δηµόσια έργα. 

Στα ιδιωτικά έργα το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων θα υποβάλλεται στις αρµόδιες 

πολεοδοµικές υπηρεσίες µαζί µε τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

χορήγηση ή αναθεώρηση σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, 

επισκευές κ.ά.  

 

Στα δηµόσια έργα οι υποχρεώσεις των τεχνικών εταιρειών θα περιλαµβάνονται ως 

όρος είτε στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, είτε στη 

σύµβαση ανάθεσης του έργου.
43

   

 

Λόγω της καθυστέρησης της εφαρµογής του Π∆ οι χρονικοί και ποσοτικοί στόχοι 

που θέτει είναι ήδη εκπρόθεσµοι. 

Οι ποσοτικοί στόχοι που θέτει το Π.∆. είναι: 

• Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, πρέπει να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το 

30% σε βάρος, από το οποίο να ανακυκλώνεται το 50%. Επίσης, κάθε 

οικοδοµική άδεια πλέον θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό για την 

παράδοση των µπαζών σε ειδικευµένες εταιρείες.44 

• Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, πρέπει να αξιοποιείται τουλάχιστον το 60% 

σε βάρος, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50%.45 

• Το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 70% µέχρι το τέλος του 2020. 

. 
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Oι στόχοι σε σχέση µετά ΑΕΚΚ είναι: 

• Ανάπτυξη οργανωµένων δικτύων συλλογής και διαλογής για την αξιοποίηση 

των ΑΕΚΚ  

• Αξιοποίηση των ΑΕΚΚ για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων  

• Ανακύκλωση µέρους των ΑΕΚΚ  

 

 

Η λήψη δράσεων για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ θα εξαλείψουν  η 

θα µειώσουν σηµαντικά τις επιπτώσεις των παρακάτω προβληµάτων : 

• Ανεξέλεγκτη και παράνοµη διάθεση αδρανών υλικών σε οδικά δίκτυα , 

ρέµατα κλπ. 

• Εξάντληση ΧΥΤΑ  

• Σταδιακή εξάντληση πρώτων υλών για την παραγωγή δοµικών υλικών46 

 

Ο νόµος αυτός αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισµό των ζηµιογόνων για το 

περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από οικοδοµικές εργασίες, έργα τεχνικών 

υποδοµών, εκσκαφές, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και επιπροσθέτως την 

µεταφορά, την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες µορφές 

αξιοποίησης τους. Επίσης περιλαµβάνει µέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών 

στόχων των προς διάθεση αποβλήτων, σύµφωνα πάντα µε τους στόχους και τις 

γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001, την ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση των 

καταναλωτών ή του τελικού χρήστη.  

 

Σε γενικές γραµµές, οι νοµοθετικές αυτές ρυθµίσεις έχουν ως στόχο: 

• Την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων από οικοδοµικές εργασίες, τεχνικά 

έργα, εκσκαφές, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές 

• Μείωση του όγκου των παραγόµενων προς διάθεση αποβλήτων 

ενθαρρύνοντας την: 

o Επαναχρησιµοποίηση τους κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον 

o Ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών µε στόχο τη µείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και την εξάντληση των πρωτογενών πρώτων 

υλών 

o Παραγωγή ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος 

• Τον καθορισµό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες 

εργασίες αξιοποίησης των αποβλήτων 

• Ανάληψη των ευθυνών από τους παραγωγούς για την προστασία του 

περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές τους 
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• Στον σχεδιασµό νέων συστηµάτων κατάλληλων για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων 

•  Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέµα της 

διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων47 

Από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος εξαιρούνται τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται 

ως επικίνδυνα στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, τα υλικά εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιοµηχανικές ή άλλες περιοχές και έχουν 

ρυπανθεί σε προηγουµένη χρήση από επικίνδυνες ουσίες, τα απόβλητα που 

προέρχονται από την έρευνα, εξαγωγή, επεξεργασία και εναποθήκευση των 

µεταλλευτικών πόρων και των βιοµηχανικών ορυκτών καθώς και από την 

εκµετάλλευση λατοµείων και τέλος το χώµα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν 

εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι 

βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιµοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο 

χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.48 

Ήδη από το 2002 εφαρµόζονται στη χώρα µας πιλοτικά προγράµµατα για την 

ανακύκλωση των αποβλήτων της οικοδοµής. Μεταξύ του 2002 και 2003 

λειτούργησε από την Τοµή ΑΕ µονάδα στα Άνω Λιόσια για την διαχείριση των 

αποβλήτων µετά από κατεδαφίσεις λόγω του σεισµού. Τα τελικά προϊόντα 

διατέθηκαν στην αγορά σε έργα οδοποιίας και αποκατάστασης ΧΥΤΑ και 

ανεξέλεγκτων χωµατερών.49 

Τα διαχειριστικά σχέδια για τα εν λόγω απόβλητα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 

κοινωνικές, χωροταξικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της 

συγκεκριµένης περιοχής, στο πλαίσιο εφαρµογής και εξειδίκευσης των γενικών 

κατευθύνσεων της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων, όπως αυτή οριοθετείται σε 

σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. αλλά και την Ελληνική νοµοθεσία.50   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους νόµους και το νοµοθετικό πλαίσιο 

εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. σας παραπέµπουµε στο Παράρτηµα Α. 
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1.11.1.2. Πώς θα λειτουργεί ο νέος νόµος 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών που αφορούν εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις, ο ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά µε τη 

διαχείριση των αποβλήτων (Σ∆Α) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους, 

παρέχοντας πληροφορίες για: 

• το όνοµα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη 

• τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων 

• τη συνολική ποσότητα κατ' όγκο ή κατά βάρος των αποβλήτων που εκτιµάται 

ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου 

• τις ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων, που αναµένεται να παραχθούν 

• εκτίµηση της ποσότητας των υλικών που µπορούν να αξιοποιηθούν 

• εκτίµηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονοµική ταφή 

• επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης του ιδιοκτήτη µε εγκεκριµένο 

σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που θα παραχθούν από το 

έργο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση Π∆. 

 

Το Σ∆Α υποβάλλεται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες από τον ιδιοκτήτη, 

µαζί µε τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή 

αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, 

επισκευές, κλπ. 

Για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 

Ν.2939/01 και το Π∆., ο ιδιοκτήτης υποχρεούται µε την έναρξη των εργασιών να 

προσκοµίζει στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες µαζί µε επικυρωµένο 

αντίγραφο των Στοιχείων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α) εγγυητική επιστολή 

ποσού 0,2 % επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Ο ιδιοκτήτης εντός 

30 ηµερών από την αποπεράτωση των εργασιών, οφείλει να προσκοµίσει στην 

πολεοδοµία Βεβαίωση από το εγκεκριµένο σύστηµα, ότι εκπλήρωσε τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις. Στη βεβαίωση αναφέρονται επίσης τα ακριβή 

στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες, τις ποσότητες, την αξιοποίηση των 

αποβλήτων, τη διάθεση των καταλοίπων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 

σχετικά µε τη διαχείριση τους. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον 

ιδιοκτήτη εντός 10 ηµερών από την κατάθεση της βεβαίωσης.51 
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1.12.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Σε αντίθεση µε την χώρα µας, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη 

ευαισθητοποιηθεί µε το θέµα της ανακύκλωσης και δραστηριοποιούνται σε αυτόν 

τον τοµέα. Στη Βρετανία για παράδειγµα , ένα ποσοστό 10% της συνολικής 

παραγωγής σκυροδέµατος ετησίως, έχει ως πρώτη ύλη αδρανή που προέρχονται από 

ανακυκλωµένο σκυρόδεµα.52 Αρµόδια για τον έλεγχο διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι η 

τοπική αυτοδιοίκηση . Στόχος της ήταν µέχρι το 2006 να µειωθεί τουλάχιστον κατά 

18% η κατανάλωση πρωτογενών αδρανών υλικών και να αντικατασταθούν µε 

ανακυκλωµένα αδρανή, τα οποία  πρέπει να πληρούν της τεχνικές  προδιαγραφές. 

Σήµερα λειτουργούν στη Βρετανία περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις 

ανακυκλώσεις αδρανών υλικών .53 

Το 1997 το Βρετανικό Ερευνητικό 

Ινστιτούτο BRE εφάρµοσε ένα 

σύνθετο µηχανισµό εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφι-

σης και στη συνέχεια ανακύ-

κλωσης οικοδοµικών υλικών από 

γειτονικές κατεδαφίσεις και τα 

χρησιµοποίησε για την ανέγερση 

κτιρίου γραφείων του. Το 

παλαιότερο κτίσµα που προϋπήρχε 

στο οικόπεδο κατεδαφίστηκε και 

ανακυκλώθηκε κατά 96% κατ’ 

όγκο. Στην κατασκευή του νέου 

κτιρίου χρησιµοποιήθηκαν υλικά 

από άλλα κτίρια (πχ τούβλα, ξύλινα 

πατώµατα και χαλίκι από θραύση 

σκυροδέµατος) και στο εργοτάξιο 

ανακυκλώθηκε το σίδερο.  

Παρακολουθώντας την διαδικασία αυτή κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για να 

λειτουργήσει η ανακύκλωση στην οικοδοµή χρειάζεται οργάνωση, τόσο στη µελέτη 

όσο και στο εργοτάξιο. Όσον αφορά τη µελέτη, είναι απαραίτητο να είναι συµβατή 

µε τα επαναχρησιµοποιούµενα υλικά, να γίνεται εξ αρχής συνεννόηση µε αποδέκτες 

και δότες υλικών, καλύτερη διαστασιολόγηση και παραγγελίες υλικών, ώστε να 

µειωθεί ο όγκος των αδρανών που περισσεύουν.  

                                                           
52

 Ν.Οικονόμου, Σ. Σελεβός, σελ. 236 
53

 Καλογερόπουλος Χρήστος, σελ. 4-5   

Εικόνα 15: Το κτίριο γραφείων του BRE. 

(Πηγή: www.zeroenergybuildings.org/2012/02/blog-

post_27.html) 
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Κατά τη φάση της κατασκευής στο εργοτάξιο είναι αναγκαίο να υπάρχει επαρκής 

αριθµός κοντέινερ για τα υλικά προς ανακύκλωση, απαιτείται οργάνωση για το 

άδειασµα των κοντέινερ, ενώ είναι αναγκαία η δηµιουργία δικτύου απολαβής και 

απόθεσης αδρανών και απαιτείται καλός συντονισµός και υποστήριξη µελέτης λόγω 

µη προβλέψιµων καταστάσεων.54 

 Η Γερµανία είναι µια από πρώτες χώρες που ενεργοποιήθηκε για το θέµα της 

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. Υπάρχει διατυπωµένο νοµοθετικό πλαίσιο από το 1996 

ενώ από 1/1/1999 είναι υποχρεωτική η καταγραφή της διαχείρισης των εν λόγω 

αποβλήτων. Ήδη από το 1991 είχε θέσει ως στόχο την ανακύκλωση του 40% των 

οικοδοµικών µπαζών και του 50% µέχρι το τέλος του 2005. Στον τοµέα της 

διαχείρισης αδρανών υλικών δραστηριοποιούνται περίπου 650 εταιρείες που 

διαθέτουν 1000 σπαστήρες. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των ΑΕΚΚ  στην Ισπανία θεσπίστηκε τον 

Μάιο του 2001, επικεντρώνοντας στην ευθύνη του παραγωγού. Ως στόχο έχουν 

θέσει την µείωση των παραγόµενων αποβλήτων τουλάχιστον κατά 10% και 

ανακύκλωση τουλάχιστον του 60% της συνολικής ποσότητας. Η νοµοθεσία 

προβλέπει την λήψη µέτρων για τον διαχωρισµό των επικίνδυνων  ουσιών κατά 

95%.  

Στην Ολλανδία το 1994 µόνο, χρησιµοποιήθηκαν 78.000 τόνοι αδρανών από 

ανακυκλωµένο σκυρόδεµα (ΑΑΣ).55
 Από την 1/1/1997 επιτρέπεται µόνο στις 

πιστοποιηµένες εγκαταστάσεις διαλογής και επεξεργασίας ΑΕΚΚ να απορρίπτουν 

σε χωµατερές τα µη αξιοποιήσιµα απόβλητα. Ως στόχο για το έτος 2000 είχαν θέσει 

την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των απορριµµάτων σε ποσοστό 90%.56 

Στην Σουηδία υπάρχουν διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την διαχείριση των 

ΑΕΚΚ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αρµόδια υπηρεσία για δηµόσια τεχνικά έργα  

οδοποιίας είχε  θέσει ως στόχο για το 2000 την ανακύκλωση των υλικών κατά 90%.  

Αντίστοιχα, η Φιλανδία είχε θέσει ως στόχο την µείωση των παραγόµενων  

απορριµµάτων  τουλάχιστον κατά 15% και αξιοποίηση τουλάχιστον  του 70%, ενώ η 

ανακύκλωση θα άγγιζε το ποσοστό του 50% των παραγόµενων αποβλήτων για το 

έτος 2005. 

  

                                                           
54

 Περιοδικό «ECOΔΟΜΕΙΝ», Τεύχος 1, 2010, σελ. 39 
55

 Ν.Οικονόμου, Σ. Σελεβός, σελ. 236 
56

 Καλογερόπουλος Χρήστος, σελ. 4-5   
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Αξιοσηµείωτη  είναι η επαναχρησιµοποίηση των υπό µελέτη υλικών, κατά την 

προετοιµασία της ολυµπιάδας του Σύδνεϋ. Τυπικό παράδειγµα αποτελεί το ίδιο το 

ολυµπιακό χωριό, όπου η µόνωση βασιζόταν σε ανακυκλωµένο χαρτί ενώ για την 

κατασκευή των κτηρίων χρησιµοποιήθηκαν ανακυκλωµένο ατσάλι, τσιµέντο και 

ξυλεία.57       

Το Ηνωµένο Βασίλειο θεωρείται πρωτοπόρο στον τοµέα της ανακύκλωσης στην 

Ευρώπη. Εδώ και πολλά χρόνια εφαρµόζει το νόµο της ανακύκλωσης αδρανών 

υλικών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία 

του 2005, χρησιµοποιούνται 275 εκατ. τόνοι αδρανών υλικών ετησίως ως πρώτη ύλη 

στις δοµικές κατασκευές. Από αυτά µόνο 75 εκατ. τόνοι (περίπου το 23 %) 

προέρχεται από ανακύκλωση ή δευτερεύουσες πηγές. Η Αγγλική κυβέρνηση 

επιχειρεί µέσω εξειδικευµένων ερευνών και προγραµµάτων να αυξήσει την ετήσια 

παραγωγή ανακυκλωµένων υλικών από παλιά σκυροδέµατα κατά 20 εκατ. τόνους 

µέχρι το 2012. 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής ένωσης το 2000 απορρίφθηκαν 60 

εκατ. τόνοι αδρανών υλικών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στον 

κατασκευαστικό τοµέα. Τέτοια υλικά είναι τα δευτερογενή προϊόντα από λατοµεία, 

υψικαµίνους ή τέφρα εργοστασίων επεξεργασίας λιγνίτη, σκυροδέµατα από 

κατεδαφίσεις και άλλα. Με βάση τις εργαστηριακές µετρήσεις η αντοχή του 

ανακυκλωµένου σκυροδέµατος είναι περίπου 10% κατώτερη σε σχέση µε το 

κανονικό. Το ποσοστό αυτό µπορεί να ελαττωθεί µε την εφαρµογή των σύγχρονων 

βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής αδρανών υλικών από ανακύκλωση σε 

οργανωµένα κέντρα παραγωγής. Επιπροσθέτως θα πρέπει να γίνει µια 

ολοκληρωµένη έρευνα σχεδιασµού µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των υλικών που 

απορρίπτονται ως  ακατάλληλα.58 

  

                                                           
57

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ. 261 
58

 Χ. Εφραιμίδης, σελ. 482-483 
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Χώρα ΑΕΚΚ (εκ. τόνοι ) Ανακύκλωση    % 
∆ιάθεση/Καύση   

% 

Γερµανία 59 17 83 

Μ. Βρετανία 30 45 55 

Γαλλία 24 15 85 

Ιταλία 20 9 91 

Ισπανία 13 <5 >95 

Ολλανδία 11 90 15 

Βέλγιο 7 87 13 

Αυστρία 5 41 59 

Πορτογαλία 3 <5 >95 

∆ανία 3 81 19 

Ελλάδα 2 <5 >95 

Σουηδία 2 21 79 

Φιλανδία 1 45 55 

Ιρλανδία 1 <5 >95 

ΣΥΝΟΛΟ 180 28 72 
 

Πίνακας 11: Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ στις χώρες της Ε.Ε. 

(Πηγή: Μ. Μπάρλα, 2003) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

«...Χρειάζεται να κάνεις µια 

µεταστροφή στο τρόπο σκέψης σου 

για να αρχίσουν να σου αρέσουν τα 

απορρίµµατα ως υλικά...» 
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2.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. ∆ιαχείριση σκυροδέµατος 

Το σηµαντικότερο ποσοστό από τη συνολική ποσότητα ΑΕΚΚ αποτελούν τα 

υπολείµµατα σκυροδέµατος, τα οποία περιέχουν τσιµέντο, άµµο, γαρµπίλι και 

χαλίκι. Το σκυρόδεµα στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του µπορεί να αξιοποιηθεί µε 

δύο τρόπους. Πρώτος  αφορά τη θραύση και την επαναχρησιµοποίηση του σε 

κατασκευές ως έχει, ενώ ο δεύτερος αφορά την ανακύκλωσή του για την 

αναπαραγωγή άλλων υλικών, ως πρόσθετο, ή ως υλικό αντικατάστασης του 

τσιµέντου. Σε γενικές γραµµές η ανάκτηση του υλικού αυτού δεν είναι εύκολη στην 

πράξη, διότι είναι πολύ δύσκολος ο διαχωρισµός των επιµέρους υλικών. 

Οι συνηθέστερες πρακτικές αξιοποίησης του σκυροδέµατος, αφού πρώτα υποστεί 

κάποια επεξεργασία, είναι οι εξής: 

• Τοποθέτηση του γύρω από τσιµεντοσωλήνες για όµβρια ύδατα 

• Χρήση ως αδρανών υλικών αντικαθιστώντας το χαλίκι και την άµµο 

• Χρήση ως υλικό για βάσεις και υποβάσεις κάτω από ασφαλτικό τάπητα σε 

έργα οδοποιίας 

• Χρήση σε προσωρινή οδοποιία και χωµατόδροµους ή και δασικούς δρόµους 

• Χρήση ως αδρανή σε παραγωγή σκυροδέµατος και ασφάλτου 

• Χρήση στην κατασκευή υλικών για πεζοδρόµια 

• Χρήση ως υλικό ηµερήσιας κάλυψης των απορριµµάτων των ΧΥΤΑ 

• Χρήση ως υλικό επιχώσεων σε οικοδοµικά έργα 

• Σε έργα επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. Το σκυρόδεµα 

µπορεί να αντικαταστήσει φυσικά υλικά, όπως άµµος ή και χαλίκια, τα οποία 

χρησιµοποιούνται συνήθως σε µεγάλες ποσότητες για το σκοπό αυτό 

 

 

Εικόνα 16: Διαφορετικά κλάσματα ανακυκλωμένου σκυροδέματος.  

(Πηγή: S. Weisleder, D. Nasseri, 2006) 
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2,2, ∆ιαχείριση τούβλων, πλακιδίων και κεραµικών 

 

Όπως και στην περίπτωση του σκυροδέµατος, 

υπάρχουν αρκετοί τρόποι αξιοποίησης του 

συγκεκριµένου κλάσµατος των ΑΕΚΚ. Τα 

κεραµίδια από τις στέγες των κτηρίων µπορούν 

εύκολα να αφαιρεθούν, να αποθηκευτούν και να 

επαναχρησιµοποιηθούν ακέραια σε άλλη 

κατασκευή. Σε πολλά οικοδοµικά έργα δεν είναι 

δυνατός ο ακριβής υπολογισµός των αναγκών σε 

τούβλα, οπότε αυτά που µένουν αχρησιµοποίητα 

µπορούν να διοχετεύονται για άλλες χρήσεις. 

Αντίθετα τα τούβλα που έχουν ήδη 

χρησιµοποιηθεί και προκύπτουν από εργασίες 

αποδόµησης, κατεδάφισης ή ανακαίνισης ενός 

τεχνικού έργου είναι πιο δύσκολο να 

επαναχρησιµοποιηθούν άµεσα, για τον λόγο ότι 

µπορεί να έχουν µολυνθεί µε σκυρόδεµα, 

κονίαµα, γύψο και άλλα υλικά.  

 

Σε διεθνές επίπεδο οι κύριοι τρόποι αξιοποίησης τούβλων, πλακιδίων και κεραµικών 

στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους είναι:  

 

• Αναµόρφωση ως τούβλα και κεραµίδια 

• Υλικά πλήρωσης και σταθεροποίησης για έργα υποδοµής. Παρόλο που τα 

υλικά που προέρχονται  από θραύση ενός τοίχου µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για δρόµους ελαφριάς κυκλοφορίας, δεν είναι κατάλληλα 

για βαριά κυκλοφορία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος παραµόρφωσης. Τα 

παραπάνω υλικά αντικαθιστούν φυσικά υλικά, όπως  την άµµο και τα 

χαλίκια, τα οποία χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες για τον σκοπό 

αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις τα υλικά που προέρχονται από την θραύση 

ενός τοίχου, αναµιγνύονται µε σκυρόδεµα και φυσικά αδρανή για την 

δηµιουργία ενός µίγµατος. 

• Αδρανή για εργοταξιακό, πρόχυτο σκυρόδεµα και κονιάµατα. Θραυσµένα  

τούβλα και άλλα υλικά τοιχοποιίας µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για 

την εξοµάλυνση και πλήρωση ορυγµάτων για σωλήνες. Το θραυσµένο  

υλικό αντικαθιστά φυσικά υλικά (π.χ. άµµο) προκαλώντας λιγότερες 

αναταραχές σε τοπία. Για τα ορύγµατα των σωληνώσεων χρησιµοποιείται  

λεπτόκοκκο υλικό, ενώ χονδρότερα τεµάχια µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για άλλες εφαρµογές, όπως για παράδειγµα ως αδρανή σκυροδέµατος, ή 

κονιαµάτων. 

Εικόνα 17: Αδρανή από θραυσμένα 

τούβλα, κεραμίδια και άλλα στοιχεία 

τοιχοποιίας. 

(Πηγή: S. Weisleder, D. Nasseri, 2006) 
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• Αδρανή για τούβλα από πυριτικό ασβέστιο. Θραυσµένα τούβλα, κεραµίδια 

και άλλα στοιχεία τοιχοποιίας µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως 

αδρανή στο έγχυτο σκυρόδεµα. Το υλικό αντικαθιστά άλλες πρώτες ύλες, 

όπως την άµµο. Η παραγωγή θραυστών αδρανών για σκυρόδεµα 

περιλαµβάνει θραύση, ταξινόµηση και καθαρισµό του υλικού κατεδάφισης. 

Η κυριότερη περιβαλλοντολογική επίπτωση αυτής της διεργασίας είναι η 

παραγωγή σκόνης κατά τη θραύση και το κοσκίνισµα. Το πρόβληµα µπορεί 

να µειωθεί µε την κατάβρεξη τους µε νερό και είναι ανάλογο µε τα 

προβλήµατα που συνδέονται µε την παραγωγή φυσικών αδρανών. 

• Άµµος για γήπεδα τένις. Η άµµος 

για την επιφανειακή κάλυψη 

γηπέδων τένις παράγεται από τη 

θραύση ερυθρών τούβλων και 

κεραµιδιών για στέγες. 

∆ιαφορετικά είδη τούβλων δίνουν 

διαφορετικές ποιότητες και 

χρωµατισµούς της άµµου που 

χρησιµοποιείται στα γήπεδα τένις. 

Η καλή ποιότητα του ψηµένου 

υλικού έχει πολυάριθµα 

ευεργετήµατα, όπως καλύτερη 

αποστράγγιση του νερού, ενιαίο 

χρώµα, µεγαλύτερη  πυκνότητα 

(µικρότερος διασκορπισµός από τον 

αέρα) και µικρότερα  προβλήµατα 

χορταριάσµατος. Το λεπτό 

επιφανειακό  στρώµα διαστρώνεται 

πάνω από χονδρόκοκκα στρώµατα, 

τα οποία επίσης µπορούν να 

περιέχουν  θραυσµένο υλικό από 

τούβλα.  

• Υποστρώµατα για φυτά. Για το 

σχηµατισµό υποστρωµάτων 

καλλιέργειας φυτών µπορούν να 

χρησιµοποιούνται µεταξύ άλλων και 

εν αχρηστία τούβλα και κεραµίδια. 

Το υλικό µπορεί να αναµιχθεί µε άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται για 

την παραγωγή φυτών, όπως για παράδειγµα οργανικά λιπάσµατα .59
  

                                                           
59

 Ν. Μουσιόπουλος, Ε. Ιακώβου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Αχίλλας, Δ. Αηδόνης, Δ. 

Αναστασέλος, Γ. Μπανιάς, σελ. 500-502 

Εικόνα 18: Χρήση ανακυκλωμένων 

τούβλων και κεραμικών ως άμμος για 

γήπεδα τένις. 

 (Πηγή: www.staywithclay.com) 

Εικόνα 19: Χρήση ανακυκλωμένων 

τούβλων και κεραμικών ως 

υπόστρωμα για φυτά. 

(Πηγή: www.staywithclay.com) 
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Εικόνα 20: Εφαρμογές επαναχρησιμοποιούμενων τούβλων. 

 (Πηγή: www.staywithclay.com) 

 

 

Εικόνα 21: Κελάρι κρασιών κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα τούβλα 

(Πηγή: www.staywithclay.com) 
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2.3. ∆ιαχείριση ξύλου 

Η βιοµηχανία ανακύκλωσης ξυλείας είναι 

ένας τοµέας που αναπτύσσεται ραγδαία. 

Θεωρείται γενικά ότι είναι ένα οικολογικό 

οικοδοµικό υλικό και η ανακύκλωσή του 

µπορεί να βοηθήσει την µάχη ενάντια στην 

αποψίλωση των δασών. Πρόκειται για 

ξυλεία που προέρχεται από κτίρια, 

γέφυρες, πλωτές αποβάθρες, κ.α.60 

Όσον αφορά τα κτίρια, το ξύλο συναντάται 

σε αρκετά µεγάλες ποσότητες στο 

εσωτερικό των παλαιότερων κυρίως 

κτιρίων, ως υλικό για την επίστρωση των 

πατωµάτων στα δωµάτια. Οι πόρτες των 

δωµατίων, οι ντουλάπες αλλά και οι πάγκοι 

κουζίνας, οι οροφές και τα κουφώµατα 

ήταν επίσης ξύλινα, µε αποτέλεσµα οι 

τελικές προς διάθεση ποσότητες ξύλου να 

αυξάνονται σηµαντικά.  

Τα απορρίµµατα ξύλου προέρχονται από 

διαφορετικά είδη ξυλείας, έχουν 

διαφορετική φόρµα, µέγεθος και συνήθως 

περιέχουν διαφόρων ειδών ουσίες 

(βερνίκια και χρώµατα), τα οποία είναι 

επικίνδυνα για το περιβάλλον. Πέρα από 

αυτό, συνήθως τα ξύλα περιέχουν διάφορα 

απορρίµµατα όπως καρφιά και γυαλί, τα 

οποία δυσκολεύουν την περαιτέρω 

επεξεργασία και ανάκτησή του.  
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Εικόνα 22: Διαχείριση απορριμμάτων ξύλου. 

(Πηγή: S. Weisleder, D. Nasseri, 2006) 
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Εικόνα 23: Μεταφορά απορριμμάτων ξυλείας.  

(Πηγή: Μ. Γιαννή, 2006) 

 

 

Οι εσωτερικές πόρτες των κτιρίων και τα ξύλινα κουφώµατα, εφόσον βρίσκονται σε 

καλή κατάσταση, µπορούν να αφαιρεθούν προσεκτικά πριν την ανακαίνιση ή 

κατεδάφιση του κτιρίου και να οδηγηθούν σε αγορές µεταχειρισµένων υλικών για να 

µεταπωληθούν. Οι κυριότεροι τρόποι ανακύκλωσης του ξύλου είναι οι εξής: 

• Κατασκευή σανίδων πάνελ καθώς και µεσαίας πυκνότητας MDF οι οποίες 

χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή σπιτιών 

• Θρυµµατισµός ξύλου (ροκανίδια, σκόνη) για την παραγωγή προϊόντων 

συµπίεσης, όπως ξύλινα δάπεδα, σανίδες κόντρα πλακέ κ.λπ. 

• Προϊόντα ξύλου-σκυροδέµατος ,όπως π.χ. η παραγωγή τούβλων, πάνελ από 

υπολείµµατα ξύλου και σκυροδέµατος µε σχετικά καλές θερµοµονωτικές 

και αντιπυρικές ιδιότητες.  

• Αξιοποίηση της θερµογόνου δύναµη του εφόσον είναι απαλλαγµένο από 

διάφορες προσµίξεις (ελεγχόµενη καύση). 

• Χρήση σε συνδυασµό µε ανακυκλωµένα πλαστικά υλικά για την 

δηµιουργία εξαιρετικά αποτελεσµατικών, υψηλής απόδοσης, συνθετικών 

υλικών. Τα υλικά αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την συσκευασία 

προϊόντων, σε διάφορα εξαρτήµατα στο εσωτερικοί των αυτοκινήτων, στην 

κατασκευή επίπλων, αλλά και σε διάφορες  εξωτερικές κατασκευές (π.χ. 

παγκάκια) 61 
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Τα απορρίµµατα ξύλου ανακτώνται πολύ προσεκτικά από παλαιές ξύλινες 

κατασκευές µε σκοπό να διασωθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ποσότητα και αφού 

συγκεντρωθεί, αποστέλλεται σε ειδικές µονάδες επεξεργασίας. Ακολουθεί λείανση, 

καθαρισµός, έλεγχος µε αισθητήρες µετάλλου για την ανίχνευση καρφιών και κοπή 

στις νέες επιθυµητές διαστάσεις. Η ξυλεία που προκύπτει είναι φτηνή και πολύ 

καλής ποιότητας, παρόλα αυτά έως σήµερα δεν έχει την έµπρακτη υποστήριξη των 

κυβερνητικών αρχών και οι κατασκευαστές προτιµούν να µην τη χρησιµοποιούν 

διότι πιστεύουν ότι υστερεί σε σχέση µε τη νέα, καθώς πολλές φορές δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για τυποποιηµένες διαστάσεις ξύλινων δοκαριών.62 

 

2.4. ∆ιαχείριση γυαλιού 

Οι ποσότητες γυαλιού προς διαχείριση µπορούν να προέλθουν κατά τη διάρκεια µίας 

κατασκευής ή µιας κατεδάφισης έργου κυρίως από την θραύση των υαλοπινάκων. 

Το γυαλί έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς να 

αλλοιωθούν οι φυσικές και µηχανικές του ιδιότητες. ∆ιαχωρίζεται µάλιστα ανάλογα 

µε το τι πρόσµιξη έχει, αφού ακόµη και όταν ανακυκλώνεται διατηρεί το 

πρωταρχικό του χρώµα. Από την ανακύκλωσή του εκτός των άλλων εξοικονοµείται 

ενέργεια και εκλύεται λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα συγκριτικά µε το να 

παρασκευαστεί νέο γυαλί εξ αρχής από άµµο άσβεστο και ανθρακικό νάτριο.63 

Κατά τη διάρκεια µιας κατεδάφισης ή ανακαίνισης και εφόσον το γυαλί δεν θα 

επαναχρησιµοποιηθεί, θραύεται ώστε να µειωθεί ο όγκος του. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργείται το υαλόθραυσµα, το οποίο αποθηκεύεται προσωρινά σε ξεχωριστό 

κάδο αποθήκευσης, έτσι ώστε να µην αναµιχθεί µε άλλα απορρίµµατα. Το 

υαλόθραυσµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

σκυροδέµατος, ασφάλτου, υαλότουβλων, κεραµικών πλακιδίων, καθώς επίσης για 

την αύξηση της αντοχής του σκυροδέµατος.  

Ένα παράδειγµα άµεσης ανακύκλωσης γυαλιού από τους «2012 Architects» υπάρχει 

σε µια προσωρινή εγκατάσταση του «worm», ενός κέντρου πειραµατικής µουσικής 

και ταινιών στην Ολλανδία. Οι «2012 Architects» αξιοποίησαν υαλοπίνακες από ένα 

κτίριο γραφείων που προβλεπόταν να κατεδαφιστεί στο γειτονικό χώρο, τους 

οποίους επαναχρησιµοποίησαν. ως ακουστικό φράγµα σε απόσταση 2 µέτρων από 

την εξωτερική γυάλινη πρόσοψη. Τα γυάλινα τεµάχια τοποθετήθηκαν το ένα δίπλα 

στο άλλο και τα κενά που προέκυψαν εξαιτίας των διαφορετικών µεγεθών των 

κοµµατιών καλύφθηκαν µε κοµµάτια ελαστικού από ρόδες αυτοκινήτου.64 
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Πιο αναλυτικά το ανακυκλωµένο γυαλί χρησιµοποιείται για: 

• Παραγωγή ινών γυαλιού, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 

ηχοµονωτικών και θερµοµονωτικών υλικών (π.χ. υαλοβάµβακας). Το 

ανακυκλωµένο γυαλί χρησιµοποιείται σε ποσοστό 3-4% σε σχέση µε τις 

συνολικές ποσότητες των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών κατά τη 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας του υαλοβάµβακα. Το γυαλί που 

προέρχεται από ΑΕΚΚ µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 

καινούριου γυαλιού µόνο όταν δεν περιέχει κάποια άλλη ουσία. 

• Κεραµικά πλακάκια. Στις ΗΠΑ αντικαθιστούνται 100% από ανακυκλωµένο 

γυαλί. Το τελικό προϊόν παρουσιάζει εξαιρετική ανακλαστική επιφάνεια 

µετά το γυάλισµα. 

• Παραγωγή ασφάλτου για την κατασκευή δρόµων. Το προς ανακύκλωση 

γυαλί θα πρέπει να θρυµµατιστεί σε πολύ µικρές διαστάσεις προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ασφάλτου. 

• Παραγωγή σκυροδέµατος. Η προσθήκη γυαλιού βέβαια ως πρώτη ύλη κατά 

τη διαδικασία παραγωγής σκυροδέµατος µπορεί να ελαττώσει την αντοχή 

του παραγόµενου σκυροδέµατος. 

 

2.5. ∆ιαχείριση πλαστικών  

Στις κατασκευές, το πλαστικό χρησιµοποιείται κυρίως στις εγκαταστάσεις ύδρευσης 

ή αποχέτευσης  λυµάτων και οµβρίων υδάτων, στα πατώµατα στα κουφώµατα, στα 

κεραµίδια, καθώς και στην τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών καλωδίων. Η 

ανακύκλωση πλαστικών είναι αρκετά δύσκολη και πολλές φορές οικονοµικά 

ασύµφορη. Από περιβαλλοντικής άποψης είναι ιδιαίτερα σηµαντική επειδή όταν 

καίγονται τα πλαστικά που περιέχουν χλώριο παράγουν τοξικές ενώσεις, όπως 

επίσης  και για το λόγο ότι τα περισσότερα πλαστικά διασπόνται δύσκολα. 

Όσον αφορά τα πλαστικά και την δυνατότητα ανακύκλωσής τους, συναντάµε πολλά 

προβλήµατα τα οποία οφείλονται στο ότι:  

i. Υπάρχουν πολλές ποιότητες και τύποι πλαστικών µε διαφορετική χηµική 

σύσταση αλλά και φυσικές ιδιότητες  

ii. Είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστούν, ακόµα και αν φαίνονται ίδια  

iii. Υπάρχουν  σε αυτά πολλές προσµίξεις. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

πλαστικών είναι η σχέση βάρους/όγκου που φτάνει µέχρι και 1:3. Λόγω της 

σχέσης αυτής τα πλαστικά θραύονται για την οικονοµικότερη µεταφορά 

τους στη µονάδα επεξεργασίας. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους 

αποµακρύνονται οι προσµίξεις.  
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Τα πλαστικά υλικά τα οποία ανακτώνται από τα ΑΕΚΚ µπορούν να διαχωριστούν, 

να καθαριστούν, να ανακυκλωθούν  και να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη υλη σε 

προϊόντα όπως : 

• Προϊόντα πλαστικής ξυλείας (π.χ. παγκάκια, τραπέζια εξοχής, 

καταστρώµατα, κλπ.) 

• ∆ιαχωριστικά αυτοκινητόδροµων.  

• Κώνοι ρύθµισης της κυκλοφορίας. 

Για την επιτυχή ανακύκλωση των συγκεκριµένων υλικών και την 

παραγωγή νέων πλαστικών υλικών µε συγκεκριµένες ιδιότητες και 

προδιαγραφές, πρέπει τα υλικά αυτά να αναµιγνύονται µέχρι κάποιο 

ποσοστό µε τα υλικά τα οποία αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή 

των νέων αυτών υλικών. Το ποσοστό αυτό µπορεί να φτάσει µέχρι και 

70% ανακυκλωµένο και 30% πρώτη ύλη για την παραγωγή των 

καινούριων πλαστικών υλικών. 

 

2.6. ∆ιαχείριση µετάλλων 

Τα µέταλλα που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές χωρίζονται σε σιδηρούχα 

(χάλυβας) και µη σιδηρούχα (αλουµίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος).65 

 

2.6.1. Σιδηρούχα 

Ο σίδηρος και ο χάλυβας είναι τα πλέον ανακυκλώσιµα υλικά παγκοσµίων διότι 

διαχωρίζονται εύκολα από τα υπόλοιπα απορρίµµατα µε τη βοήθεια µαγνητών και 

όταν επαναχρησιµοποιούνται διατηρούν πλήρως τις πρωταρχικές τους ιδιότητες. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η παγκόσµια ετήσια ποσότητα χάλυβα που παράγεται, 

αποτελείται από ανακυκλωµένο χάλυβα κατά 42%. Στις ΗΠΑ, µε βάση 

συντηρητικούς υπολογισµούς ανακυκλώνεται πάνω από το 83% του χάλυβα που 

προορίζεται για απόρριψη.  

Η βιοµηχανία παραγωγής χάλυβα έχει έντονη δραστηριότητα στα προγράµµατα 

ανακύκλωσης εδώ και 150 χρόνια, καθώς η ανακύκλωση του χάλυβα είναι πιο 

οικονοµική από την εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος και την παραγωγή νέου. 

Παράλληλα µειώνονται δραστικά οι ενεργειακές ανάγκες της βιοµηχανίας και 

εξοικονοµείται ενέργεια κατά 75% ετησίως, ποσότητα ικανή να καλύψει τις 

ενεργειακές ανάγκες 8 εκατοµµυρίων κατοίκων για έναν ολόκληρο χρόνο.  Αξίζει να 

αναφέρουµε ότι όταν ανακυκλώνεται ένας τόνος χάλυβα, εξοικονοµούνται 1.100 

κιλά σιδηροµεταλλεύµατος, 630 κιλά άνθρακα και 55 κιλά ασβεστόλιθου.  
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Ακόµη, λόγω της τυποποίησης που επικρατεί στην βιοµηχανία για την παραγωγή 

χαλύβδινων δοκών, ελάχιστος χάλυβας πάει χαµένος και όλα τα υπολείµµατα που 

προκύπτουν κατά τη φάση παραγωγής ανακυκλώνονται. Για να έχουµε ένα µέτρο 

σύγκρισης, η ποσότητα του χάλυβα που χρησιµοποιείται στον σκελετό µιας τυπικής 

διώροφης κατοικίας 200 m2 ισοδυναµεί µε έξι ανακυκλωµένα αυτοκίνητα.66 

Σε όλες τις φάσεις κατασκευής αλλά και κατεδάφισης ενός έργου προκύπτουν 

σιδηρούχα απόβλητα από ένα πλήθος πηγών όπως κάγκελα, χαλύβδινα πλαίσια, 

οπλισµός σκυροδέµατος, σιδερόβεργες, κλπ. Οι ποσότητες του χάλυβα συλλέγονται 

συνήθως από ιδιώτες οι οποίοι αναλαµβάνουν την ανακύκλωσή τους π.χ. παρασκευή 

κραµάτων, ή την πώληση τους σε άλλους ενδιαφερόµενους. Ο χάλυβας µπορεί να 

ανακυκλωθεί και να χρησιµοποιηθεί για την καινούργιων ποσοτήτων χάλυβα. Κατά 

τη διαδικασία της κατεδάφισης είναι από τα ελάχιστα υλικά των οποίων η διαχείριση  

αποφέρει κέρδος για τον εργολάβο µε αποτέλεσµα ο βαθµός ανάκτησης τους να 

πλησιάζει το 100%.67 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Άμεση ανακύκλωση χάλυβα.  

(Πηγή: Καραϊσκου, Μαλαματένιου, Οικονομοπούλου, 2008) 
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Μια πρωτότυπη εφαρµογή ανακύκλωσης χάλυβα είναι η µετατροπή µιας παλιάς 
σιδηροδροµικής γέφυρας στο Άµστερνταµ από τους Architecten Cie σε bar-
restaurant.68 
 
 

 

Εικόνα 25: Μετατροπή παλιάς σιδηροδρομικής γέφυρας σε bar-restaurant.  

(Πηγή: http://europaconcorsi.com/projects/196003-Caf-restaurant-OPEN) 

 

2.6.2.Μη σιδηρούχα 

 

Το αλουµίνιο αποτελεί το κυριότερο εκπρόσωπο των µη σιδηρούχων µετάλλων. 

Είναι από τα πλέον ρευµατοβόρα προϊόντα, είναι ανακυκλώσιµο, αλλά η διεργασία 

του είναι επίσης ενεργοβόρα. ∆εν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία ΠΕΣΙΝΕ (γνωστή και 

ως Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.) για την παραγωγή σε πρώτο στάδιο 

αλουµίνας και στη συνέχεια αλουµινίου, καταναλώνει το 5% της συνολικής 

ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας µας.69 

Στα ΑΕΚΚ το αλουµίνιο µπορεί να προσέλθει από ένα πλήθος πηγών όπως 

κατασκευαστικά πλαίσια, σκέπαστρα, οροφές, πόρτες, κουφώµατα, υδρορροές, κλπ. 

Η διεργασία  παραγωγής του αλουµινίου που παράγεται από βωξίτη απαιτεί 

κατανάλωση ενέργειας της τάξεις των 51MWh. Αντίθετα, ένας τόνος αλουµινίου 

που παράγεται από ανακυκλωµένο αλουµίνιο απαιτεί την κατανάλωση µόλις 

2MWh.70  
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Αυτό συµβαίνει γιατί για να αποδεσµευτεί το αλουµίνιο από την αρχική του µορφή 

ως ορυκτό, απαιτούνται 900ο C, ενώ για να ανακυκλωθεί και να 

επαναχρησιµοποιηθεί µια αντίστοιχη ποσότητα αρκούν 600ο C. Από 

περιβαλλοντικής άποψης, η διαδικασία της ανακύκλωσης του αλουµινίου εκλύει 

στην ατµόσφαιρα µόνο το 5% της αντίστοιχης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα 

που απελευθερώνεται κατά την παραγωγή νέου από εξορυχθέντα ορυκτά, ενώ 

ταυτόχρονα περιορίζονται οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη επέκταση και 

υπερλειτουργία των µεταλλείων.71 Επιτυγχάνεται εποµένως εξοικονόµηση ενέργειας 

έως και 95% , γεγονός το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που προκύπτει 

από την ανακύκλωση του αλουµινίου. 

Κυριότερες πηγές παραγωγής χαλκού αποτελούν οι σωληνώσεις κυρίως από το 

δίκτυο θέρµανσης και κλιµατισµού, τα σκέπαστρα οροφών καθώς  και το εσωτερικό 

των καλωδίων. Αντίστοιχα ο µόλυβδος προέρχεται από σωλήνες υδραυλικών 

εγκαταστάσεων, παλιές αποχετεύσεις, σιφώνια καθώς  και φύλλα µονώσεων. Ο 

ψευδάργυρος δεν συναντάται και τόσο συχνά και κυρίως σε σωλήνες ύδρευσης 

καθώς και σε σκέπαστρα οροφής. 

 

 

 

2.7. ∆ιαχείριση απορριµµάτων εκσκαφών  

 

 

Τα υλικά  εκσκαφών µπορεί να είναι χώµατα εκσκαφών, άµµος, χαλίκι, πέτρες, 

πετρώµατα αργίλου και οποιαδήποτε υλικά µπορεί να προκύψουν από εκσκαφές. Τα 

άχρηστα υλικά εκσκαφών υπάρχουν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και 

ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές, ή έργα γεωτεχνικής µηχανικής και αποτελούν 

ένα σηµαντικό κοµµάτι των παραγόµενων απορριµµάτων από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις. Η σύσταση  των υλικών εκσκαφής εξαρτάται σηµαντικά από τα 

τοπικά γεωλογικά δεδοµένα και από το είδος της κατασκευής. Τα απόβλητα αυτά 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υλικά πλήρωσης και σταθεροποίησης σε 

κατασκευές, όπως για παράδειγµα στην κατασκευή δρόµων  και µονοπατιών. Τα 

απορρίµµατα  εκσκαφών µπορούν να αντικαταστήσουν φυσικά υλικά όπως άµµο και 

χαλίκι. 
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 Περιοδικό «ECOΔΟΜΕΙΝ», Τεύχος 3, 2011, σελ. 69 
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα άµεσης επανάχρησης υλικών από εκσκαφές, είναι 

το κτίριο Dominus winery στην California (1995-1998) από τους Herzog και de 

Μeuron. Η εξωτερική επιδερµίδα του κτιρίου δηµιουργήθηκε από µονάδες 

µεταλλικού πλέγµατος, που περιείχαν πέτρες διαφόρων µεγεθών, που συλλέχθηκαν 

επί τόπου, παρουσιάζοντας έτσι έναν εναλλακτικό τρόπο ένταξης στο τοπίο, 

αξιοποιώντας παράλληλα το τοπικό υλικό και µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την 

κατανάλωση ενέργειας, που θα απαιτούνταν για την µεταφορά κάποιου 

διαφορετικού υλικού για διαµόρφωση της όψης.72 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Οινοποιείο Dominus, California.  

(Πηγή: http://www.floornature.com/projects-commerce/project-herzog-de-meuron-

dominus-winery-california-4025) 
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2.8. ∆ιαχείριση µονωτικών υλικών 

 

Τα θερµοµονωτικά υλικά καθορίζουν τη συµπεριφορά του κτιριακού κελύφους και 

µειώνουν το συντελεστή θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων, µε στόχο την 

µείωση των θερµικών απωλειών κατά τη χειµερινή περίοδο και τη µείωση της 

θερµικής προσόδου κατά την περίοδο δροσισµού. Μπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο 

κύριες κατηγορίες: τα οργανικά αφρώδη και τα ανόργανα ινώδη. Κυριότεροι 

εκπρόσωποι της πρώτης κατηγορίας αποτελούν η εξηλασµένη πολυστερίνη  και ο 

αφρός πολυουρεθάνης, ενώ της δεύτερης ο πετροβάµβακας και ο υαλοβάµβακας. 

Ο πετροβάµβακας στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του πρακτικά δεν µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί, µπορεί όµως να ανακυκλωθεί. Η συνηθέστερη πρακτική 

αφορά στην χρήση του ως πρώτη ύλη για την παραγωγή νέου πετροβάµβακα. 

Μπορεί επίσης να οδηγηθεί σε χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων χωρίς να 

επηρεάζει το έδαφος, καθώς το ποσοστό του οργανικού άνθρακα που εµπεριέχει 

είναι λιγότερο από 1,5 % της συνολικής του µάζας, πολύ χαµηλότερα  

∆ηλαδή από το επιτρεπόµενο όριο. 

Τα απορρίµµατα πολυστερίνης µπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, εξαιτίας της 

διαφυγής διάφορων προσθετικών υλικών αλλά και επειδή η πολυστερίνη δεν 

αποσυντίθεται εύκολα. Παρόλα αυτά µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να 

ανακυκλωθεί πολύ εύκολα, λόγο της θερµοπλαστικής φύσης του υλικού. Η 

επαναχρησιµοποίηση µπορεί να επιτευχτεί αν η πολυστερίνη µετά την αποξήλωση 

της παραµείνει σε καλή κατάσταση. Η ανακύκλωση µπορεί να επιτευχθεί 

χρησιµοποιώντας την πολυστερίνη ως πρώτη ύλη για την παραγωγή νέας, µια 

πρακτική η οποία υιοθετείται από την βιοµηχανία παραγωγής µονωτικών υλικών. 

Μπορεί από θερµική επεξεργασία, να χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή άκαυστου, 

ελαφρού σκυροδέµατος υψηλών προδιαγραφών. Τέλος µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως χυτά  τεµάχια, κυρίως ως υλικά συσκευασίας και προστασίας 

κατά της µεταφορές, µετά από κατάλληλη θερµική επεξεργασία.73 

 

2.9. Μίγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας 

 

Τα εν λόγω υλικά ανακυκλώνονται επίσης σε µονάδα ανακύκλωσης µε θραύση και 

κοκκοµετρική διαβάθµιση. ∆εδοµένου ότι τα υλικά αυτά είναι υψηλής καθαρότητας 

µπορούν να διατεθούν  και ως αδρανή σε µίγµα ασφάλτου εκτός των λοιπών 

εφαρµογών που προαναφέρθηκαν για τις άλλες κατηγορίες. Θα πρέπει να 

παράγονται κατ’ ελάχιστον δυο κλάσµατα, ένα λεπτόκοκκο µεγέθους 0-16 mm και 

ένα χονδρόκοκκο 16-32 mm, ενώ τα παραγόµενα κλάσµατα θα πρέπει να είναι 

οµοιόµορφου σχήµατος.74 

                                                           
73
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2.10. Επικίνδυνα υλικά στα ΑΕΚΚ 

Τα ΑΕΚΚ περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό διαφορετικών υλικών, µέρος από τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα. Η επικινδυνότητα αυτή είναι υψηλή στις 

περιπτώσεις που δεν λαµβάνει χώρα ορθολογική διαχείρισή τους και τα ΑΕΚΚ 

οδηγούνται ως έχουν, προς τελική διάθεση σε ελεγχόµενους ή µη ελεγχόµενους 

χώρους ταφής.  

 

 

Τα επικίνδυνα υλικά που µπορεί να εντοπισθούν στα απόβλητα κατασκευών είναι: 

� Πρόσθετα σκυροδέµατος µε βάση διαλύτες 

� Χηµικές ουσίες για προστασία από την υγρασία 

� Κόλλες και ρητίνες 

� Γαλακτώµατα µε βάση την πίσσα 

� Υλικά µε βάση τον αµίαντο 

� Ίνες ορυκτών (µόνωση) 

� Βαφές και στρώµατα επικάλυψης 

� Επεξεργασµένη ξυλεία 

� Γυψοσανίδες 

� Ηλεκτρικός εξοπλισµός που πιθανόν να περιέχει τοξικές ουσίες  

� Ψυκτικές µηχανές που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες  

� Συστήµατα πυροπροστασίας που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες 

� Ραδιονουκλίδια 

� Υλικά µε ιδιότητες που µπορεί να προκαλέσουν βιολογικούς κινδύνους 

(biohazards)75 

 

                                                                                                                                                                     

 
75

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB4

QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uest.gr%2FLife-

KYPROS%2FKYPROS%2FDeliverable2%2Fsummary%2520greek.doc&ei=LqyfUPyVE8jZtAaV

p4HwDQ&usg=AFQjCNFPi929lsWdpjw2YfBueTvTb2QHeA 
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2.11. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. 

Κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης και µάλιστα προτού ξεκινήσει, αφαιρούνται όλα 

τα υλικά που µπορούν να αφαιρεθούν ολόκληρα ή τµηµατικά, όπως για παράδειγµα 

τα κουφώµατα. Τα ξύλινα κουφώµατα ή τα κουφώµατα αλουµινίου, αν αφαιρεθούν 

ολόκληρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάποια άλλη κατασκευή ως έχουν, ενώ 

αν αφαιρεθούν σε κοµµάτια µπορούν να οδηγηθούν στην βιοµηχανία προκειµένου 

να ανακυκλωθούν και να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παρασκευή νέων 

υλικών. 

 Τα γυαλιά µπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη. Είναι 

µάλιστα το πλέον ωφέλιµο υλικό για ανακύκλωση καθώς η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι εύκολη, δεν είναι δαπανηρή και οι απώλειες του όγκου του 

υλικού που ανακυκλώνεται σε σχέση µε τον αρχικό του όγκο είναι µηδαµινές.  

Άλλα υλικά σιδηρούχα στα οποία µπορεί να γίνει διαλογή επί τόπου, οδηγούνται 

προς ανακύκλωση. Υλικά τα οποία δεν µπορούν να διαχωριστούν επί τόπου, 

οδηγούνται σε µονάδες επεξεργασίας για να διαχωριστούν. Τα υλικά που 

προκύπτουν µπορούν να οδηγηθούν στη συνέχεια στην βιοµηχανία γα χρήση ως 

πρώτη ύλη. 

Τα υλικά από εκσκαφές αποτελούνται κυρίως από χώµα και πέτρες. Τα χώµατα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων, και 

ανενεργών χώρων διάθεσης απορριµµάτων, ενώ οι πέτρες αφού επεξεργαστούν 

µπορούν ν χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την κατασκευή δοµικών στοιχείων. 

Στα απόβλητα από κατασκευές µπορεί να γίνει µια αρχική διαλογή στην πηγή. Τα 

περισσότερα απόβλητα κατά την κατασκευή προέρχονται από τα υλικά 

συσκευασίας. Αν οι συσκευασίες είναι ολόκληρες (π.χ. παλέτες) µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν). Τα χαρτόνια και τα χαρτόκουτα από τα υλικά µπορούν να 

συλλεχθούν χωριστά και να οδηγηθούν προς ανακύκλωση.  

 

Η διαδικασία της ανακύκλωσης ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

• ∆ηµιουργία και περισυλλογή των δοµικών υλικών 

• Επεξεργασία και διαχωρισµός των υλικών 

• Παραγωγή πρωτογενών και δευτερογενών υλικών\επανεισαγωγή τους στην 

αγορά υποκαθιστώντας αντίστοιχες ποσότητες φυσικών πρώτων υλών 

 

Μετά τη συλλογή και τη µεταφορά στον χώρο επεξεργασίας ακολουθεί: 

1. Θραύση των υλικών µε χρήση υδραυλικής σφύρας, σε µέγεθος κατάλληλο για 

την τροφοδοσία των σιλό του συστήµατος επεξεργασίας 

2. ∆ιαχωρισµός των µεταλλικών αντικειµένων, τα οποία φορτώνονται µέσω 

µεταφορικής ταινίας σε οχήµατα µεταφοράς για επαναχύτευση 
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3. ∆ιαχωρισµός των βραχωδών υλικών ή του σκυροδέµατος από τα γαιώδη - 

χώµατα. Τα γαιώδη συγκεντρώνονται µέσω ταινίας και µεταφέρονται για τελική 

διάθεση ή αξιοποίηση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το σκυρόδεµα αποτελεί το 40% 

περίπου των οικοδοµικών απορριµµάτων από κατεδαφίσεις. 

4. Θραύση βραχωδών υλικών και σκυροδέµατος σε µεταβλητή κοκκοµετρία. 

5. Συγκέντρωση και αποθήκευση το τελικού υλικού µε µηχανικά µέσα ώστε να 

είναι έτοιµο προς διάθεση.76 

 

 

Υλικά που προέρχονται 

από κατεδάφιση 
Τεχνικές επεξεργασίας Πιθανές χρήσεις 

Τούβλα 
Θρυµµατισµός των 

µπαζών και καθαρισµός 
των τούβλων 

Υλικό για επιχωµατώσεις, 
αδρανές γα σκυρόδεµα 

χαµηλής αντοχής ή 
προκατασκευασµένων 
τεµαχίων, άµµος για 

γήπεδα τένις, 
επαναχρησιµοποίηση των 
καθαρισµένων ακέραιων 

τούβλων 

Σκυρόδεµα 
Θρυµµατισµός των 

µπαζών και καθαρισµός 
του σιδερένιου οπλισµού 

Το θρυµµατισµένο 
σκυρόδεµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για 

επιχωµάτωση, ως οδικό 
υπόστρωµα ή σαν αδρανές 

υλικό για την παραγωγή 
νέου σκυροδέµατος 

Σίδηρος Τήξη του υλικού 

Παραγωγή νέων 
µεταλλικών στοιχείων στα 

πλαίσια ή µη του 
οικοδοµικού τοµέα 

Ξύλο Καθαρισµός των τεµαχίων 
Επαναχρησιµοποίηση, 
παραγωγή χαρτιού, ως 

καύσιµο 

Πλαστικό 
Θερµοπλαστικά: τήξη 
Θερµοσκληρυνόµενα: 

άλεση 

Χρήση ως πρώτη ύλη ή ως 
αδρανές υλικό 

Γυαλί Τήξη Παραγωγή γυαλιού 

Αλουµίνιο Τήξη Παραγωγή νέων στοιχείων 
 

Πίνακας 12: Ανακυκλώσιµα υλικά, µέθοδοι επεξεργασίας και πιθανές χρήσεις. 
(Πηγή: Μ. Μπάρλα, 2003) 
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Γενικότερα, η διαδικασία ανακύκλωσης και ανάκτησης των χρήσιµων υλικών που 

υπάρχουν στα οικοδοµικά απόβλητα πραγµατοποιείται κυρίως µε δυο τρόπους. 

 

1. Επιτόπια κατεργασία 

Στην περίπτωση αυτή τα υλικά επεξεργάζονται στον χώρο παραγωγής µε τη 

βοήθεια κινητών σταθµών ανάκτησης υλικών, εξοικονοµώντας σηµαντικό ποσό 

χρηµάτων, καθώς έτσι αποφεύγουµε την µεταφορά του όγκου των 

απορριµµάτων. Παράλληλα η επιτόπια κατεργασία έχει σχετικά περιορισµένο 

κόστος αρχικής επένδυσης και οργανωτική ευελιξία. Μειονέκτηµα της µεθόδου 

αυτής είναι ότι περιορίζεται σε σχετικά µικρό εύρος υλικών, ενώ η ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή.  

 

2. Επεξεργασία σε σταθερούς σταθµούς ανακύκλωσης 

Στην περίπτωση αυτή τα οικοδοµικά απόβλητα µεταφέρονται στον σταθµό 

ανακύκλωσης. Τα υλικά αυτά δεν είναι οµοιογενή και προέρχονται από 

οικοδοµική δραστηριότητα σε ακτίνα 50-100 km. Όταν φτάσουν στο σηµείο 

συγκέντρωσης τεµαχίζονται και στη συνέχεια ακολουθούν διάφορα στάδια 

διαχωρισµού. Βασικά πλεονεκτήµατα των σταθερών µονάδων αποτελούν η 

υψηλή ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, καθώς και το µεγάλο εύρος 

επεξεργασίας οικοδοµικών αποβλήτων, γεγονός που ενισχύει την 

προσαρµοστικότητα των υπό διεύρυνση εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις 

αυτές ωστόσο απαιτούν σαφώς υψηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης. 

Ακόµα και σήµερα η ολοκληρωµένη διαχείριση των οικοδοµικών αποβλήτων 

στη χώρα µας, όπως και των υπόλοιπων απορριµµάτων περιορίζεται συνήθως 

στη φάση της απλής εδαφικής εναπόθεσης καθώς ο τοµέας της ανακύκλωσης 

τους είναι σχετικά νέος και οι δράσεις για την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιµοποίηση τους είναι περιορισµένες. Βασικές αιτίες αποτελούν επίσης 

η µεγάλη ανάγκη για εδαφικό υλικό στους ΧΥΤΑ και στις επίσηµες χωµατερές 

µε αποτέλεσµα την δωρεάν εναπόθεση οικοδοµικών αποβλήτων! Επιπροσθέτως 

υπάρχει µεγάλος αριθµός παράνοµων χωµατερών στις οποίες εναποτίθενται 

µεταξύ άλλων και σηµαντικές ποσότητες οικοδοµικών αποβλήτων.77 
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Πλεονεκτήματα θραύσης και διαχωρισμού 

on-site: 

• Χαμηλότερο κόστος διαχείρισης και 

μεταφοράς των υλικών. 

• Χαμηλότερο κόστος επένδυσης 

μηχανημάτων. 

• Μειωμένες απαιτήσεις μεταφοράς, 

δεδομένου ότι τα ανακυκλωμένα 

υλικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν on-site. 

Μειονεκτήματα θραύσης και διαχωρισμού 

on-site: 

• Υψηλότερο λειτουργικό κόστος των 

μηχανημάτων ανά τόνο ΑΚΚ 

• Περισσότερες οχλήσεις στην 

περιοχή του έργου λόγω θορύβου 

και σκόνης. 

• Λιγότερη ευελιξία ως προς το πού 

και πότε θα χρησιμοποιηθούν τα 

ανακυκλωμένα υλικά. 

• Πιθανή καθυστέρηση στην 

κατασκευή του έργου 

 

Πλεονεκτήματα θραύσης και διαχωρισμού 

off-site: 

• Ευκολότερος έλεγχος των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις 

κοντινές περιοχές. 

• Πιο πρακτική η χρήση εξοπλισμού 

μεγαλύτερου εύρους και 

μεγαλύτερης δυναμικότητας. 

• Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος 

των μηχανημάτων ανά τόνο ΑΚΚ 

• Ευκολότερος έλεγχος της ποιότητας 

των ανακυκλωμένων υλικών. 

• Υπάρχει δυνατότητα προσωρινής 

αποθήκευσης των υλικών.     

Μειονεκτήματα θραύσης και διαχωρισμού 

off-site: 

• Απαραίτητος έλεγχος της 

διαδικασίας κατεδάφισης ώστε να 

αποφευχθεί η παραλαβή υλικών 

αμφίβολης ποιότητας. 

• Υψηλότερο κόστος διαχείρισης και 

μεταφοράς των υλικών. 

• Υψηλότερο κόστος επένδυσης 

μηχανημάτων. 

 

 

Πίνακας 13: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα επεξεργασίας οn και off site.  

(Πηγή: Μ. Χατζηγεωργιάδου, 2008) 
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2.12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑEΚΚ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

(ON-SITE) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 

Η ανάκτηση υλικών από τα ΑΕΚΚ on-site µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

εναλλακτικούς τρόπους και τεχνολογική υποδοµή, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

2.12.1. Άµεση ανάκτηση on-site 

1η Μέθοδος 

• ∆ύο χοάνες για µπάζα (debris chute) που φτάνουν µέχρι το επίπεδο του 

εδάφους, η µία για το ανόργανο και η άλλη για το µη ανόργανο κλάσµα 

• Συλλογή του ανόργανου και του µη ανόργανου κλάσµατος σε διαφορετικούς 

κλωβούς µεταφοράς (containers) 

• Ανακύκλωση ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα ανακύκλωσης 

• Αποµάκρυνση των διαχωρισµένων ροών του αποβλήτου από φορτηγά 

  2η Μέθοδος 

• Μία χοάνη για µπάζα που φτάνει µέχρι το επίπεδο του εδάφους και για το 

ανόργανο αλλά και για το µη ανόργανο κλάσµα 

• Συλλογή σε κλωβό µεταφοράς µόνο ενός είδους αποβλήτου κάθε φορά είτε 

ανόργανου είτε µη ανόργανου 

• Ανακύκλωση ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα ανακύκλωσης 

• Αποµάκρυνση του µη ανόργανου κλάσµατος από φορτηγό µέσα σε 

καθορισµένο χρόνο (π.χ. κάθε µία ή δύο µέρες)  

 

 

2.12.2. Ανάκτηση on-site συγκεντρωτικά 

• Μία χοάνη για µπάζα που φτάνει µέχρι το επίπεδο του εδάφους και για το 

ανόργανο αλλά και για το µη ανόργανο κλάσµα 

• ∆ηµιουργία λάκκου µεγάλου µεγέθους στο επίπεδο του εδάφους 

• Χειρωνακτικός διαχωρισµός των αποβλήτων στο λάκκο 

• Ανακύκλωση ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα ανακύκλωσης 

• Ξεχωριστή αποµάκρυνση των διαχωρισµένων αποβλήτων78 

 

                                                           
78

Μ.  Χατζηγεωργιάδου, σελ 95 
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Εικόνα 27: Κινητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

(Πηγή: Μ. Χατζηγεωργιάδου, 2008) 

 

 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις επισηµάνσεις αυτές, τα εναλλακτικά συστήµατα – σενάρια 

διαχείρισης που εξετάζονται είναι τα εξής: 

2.12.3. Απόβλητα Κατεδαφίσεων 

Ι. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 1: Κατεδάφιση και τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ, ως έχουν. 

ΙI. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 2: Κατεδάφιση και χρήση για επιχωµατώσεις ή άλλες 

χωµατουργικές εργασίες. 

ΙII. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 3: Συµβατική κατεδάφιση, µεταφορά µικτού αποβλήτου 

σε Κεντρική Μονάδα Ανακύκλωσης, µεταφορά µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε 

ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων.  

ΙV. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 4: Συµβατική κατεδάφιση, ανάκτηση on site 

συγκεντρωτικά και ανακύκλωση ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα 

ανακύκλωσης, µεταφορά ανακυκλώσιµου µη ανόργανου κλάσµατος σε 

εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης και µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε 

ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων.  

V. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 5: Μερικώς επιλεκτική κατεδάφιση, µεταφορά µικτού σε 

Κεντρική Μονάδα Ανακύκλωσης, µεταφορά µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε 

ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων.   
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VΙ. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 6: Μερικώς επιλεκτική κατεδάφιση, ανάκτηση on site 

συγκεντρωτικά και ανακύκλωση ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα 

ανακύκλωσης, µεταφορά ανακυκλώσιµου µη ανόργανου κλάσµατος σε 

εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης και µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε 

ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων.  

VIΙ. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 7: Επιλεκτική κατεδάφιση, µεταφορά µικτού σε 

Κεντρική Μονάδα Ανακύκλωσης, µεταφορά µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε 

ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων.  

VIIΙ. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 8: Επιλεκτική κατεδάφιση, ανάκτηση on site 

συγκεντρωτικά και ανακύκλωση ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα 

ανακύκλωσης, µεταφορά ανακυκλώσιµου µη ανόργανου κλάσµατος σε 

εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης και µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε 

ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων.  

ΙX. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 9: Επιλεκτική κατεδάφιση, ανάκτηση on site απευθείας 

και ανακύκλωση ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα ανακύκλωσης, µεταφορά 

ανακυκλώσιµου µη ανόργανου κλάσµατος σε εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης 

και µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης 

αποβλήτων. 

 

 

2.12.4. Απόβλητα Κατασκευών 

 

Ι. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 1: Τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ. 

ΙI. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 2: Χρήση για επιχωµατώσεις ή άλλες χωµατουργικές 

εργασίες. 

ΙII. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 3: Μεταφορά µικτού αποβλήτου σε Κεντρική Μονάδα 

Ανακύκλωσης, µεταφορά µη ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε ΧΥΤΑ ή σε µονάδα 

αποτέφρωσης αποβλήτων. 

ΙV. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 4: Ανάκτηση on site συγκεντρωτικά και ανακύκλωση 

ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα ανακύκλωσης, µεταφορά ανακυκλώσιµου 

µη ανόργανου κλάσµατος σε εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης και µη 

ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων. 
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V. Σύστηµα ∆ιαχείρισης 5: Ανάκτηση on site απευθείας και ανακύκλωση 

ανόργανου κλάσµατος σε κινητή µονάδα ανακύκλωσης, µεταφορά ανακυκλώσιµου 

µη ανόργανου κλάσµατος σε εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης και µη 

ανακυκλώσιµου υπολείµµατος σε ΧΥΤΑ ή σε µονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων. 

 

2.12.5. Μέθοδοι κατεδάφισης 

 

Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα τόσο στις κατασκευές όσο και στις 

κατεδαφίσεις παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες. Οι πιο βασικές από αυτές 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Πίνακας 14: Βασικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τις κατασκευές 

και τις κατεδαφίσεις κτιρίων. 

(Πηγή: Μ. Χατζηγεωργιάδου, 2008) 

 



 

Πίνακας

 

Ηλεκτρομαγνήτης

Υλικά δε διάφορα 

 

 

Πίνακας 15: Διάγραμμα ροής επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. 

(Πηγή: Χ. Καλογερόπουλος, 2003) 

 

 

 

 

Υποδοχή υλικών 
στον χώρο 

επεξεργασίας

Ζύγιση

Διαλογή υλικών

Τροφοδοσία

Ηλεκτρομαγνήτης
Σιδηρούχα 

Μέταλλα για 
επαναχύτευση

Βραχώδη υλικά 
και σκυρόδεμα

Γαιώδη χώματα

Θραύση για 
κοκκομετρία

Κόσκινα

Υλικά δε διάφορα 
μεγέθη
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2.13. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑEΚΚ 

 

Η επιλογή του χώρου διαχείρισης των ΑEΚΚ (θραύση και διαχωρισµός), δηλαδή 

εάν θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του εργοταξίου ή σε άλλο χώρο (on ή off-site) 

εξαρτάται από µία σειρά παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: 

i. Η διαθεσιµότητα µηχανηµάτων 

ii. Η ποιότητα του ανακυκλωµένου µίγµατος αδρανών προκειµένου να 

επαναχρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο εργοτάξιο 

iii. Ο διαθέσιµος χώρος και χρόνος 

iv. Η απόσταση µεταξύ του εργοταξίου και της πιο κοντινής κεντρικής 

µονάδας ανακύκλωσης ή του πιο κοντινού χώρου υγειονοµικής ταφής   

 

Το εύρος των πιθανών τεχνολογικών λύσεων που µπορούν να εφαρµοσθούν στην 

ανακύκλωση των ΑΚΚ είναι πολύ µεγάλο και περιλαµβάνει από ένα απλό κινητό 

θραυστήρα για το ανόργανο κλάσµα των ΑΚΚ µέχρι κεντρικές µονάδες 

ανακύκλωσης εξοπλισµένες για τη διαχείριση όλων των ρευµάτων των αποβλήτων 

αυτών. Η επιλογή της καταλληλότερης πρακτικής εξετάζεται ανά περίπτωση και 

εξαρτάται από τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου, καθώς και από 

τη σύσταση του προς επεξεργασία απόβλητου.  

 

Γενικά, οι πρακτικές διαχείρισης, µπορούν να επιµερισθούν σε τρία επίπεδα 

τεχνολογικών εφαρµογών, ως εξής: 

• Επίπεδο 1 (Level 1): Περιλαµβάνει κινητές µονάδες θραύσης και 

διαχωρισµού που είναι  κατάλληλες για την επεξεργασία του ανόργανου 

κλάσµατος των ΑEΚΚ. 

• Επίπεδο 2 (Level 2): Περιλαµβάνει επιπλέον σύστηµα αποµάκρυνσης των 

µετάλλων και πιο σύνθετο σύστηµα διαχωρισµού και κοσκίνισης, οπότε 

καθίσταται κατάλληλο για την επεξεργασία ανάµικτων (κυρίως ανόργανων) 

ΑEΚΚ.  

• Επίπεδο 3 (Level 3): Περιλαµβάνει επιπλέον διαχωρισµό χειρωνακτικά, 

µονάδα πλύσης και εγκαταστάσεις για την επεξεργασία άλλων ρευµάτων 

ΑEΚΚ (όπως το ξύλο), οπότε καθίσταται κατάλληλο για την επεξεργασία 

οποιουδήποτε (µικτού και ρυπασµένου µε επικίνδυνα υλικά) ΑEΚΚ.79 

 

                                                           
79

 Χατζηγεωργιάδου Μαρία, σελ. 74-76 
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Πίνακας 16 : Επιλογή τεχνικής διαχείρισης ανάλογα με τις συνθήκες 

(Πηγή: Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, 2003) 
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2.14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Τα συγκροτήµατα ανακύκλωσης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, τα αυτοφερόµενα 

και τα µόνιµα συγκροτήµατα. Τα Αυτοφερόµενα συγκροτήµατα (ή κινητά) 

προορίζονται για χρησιµοποίηση µέσα στο εργοτάξιο, ενώ τα µόνιµα είναι 

εγκατεστηµένα σε οργανωµένες δηµόσιες, κοινοτικές ή ιδιωτικές κεντρικές µονάδες, 

οι οποίες ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Τα υλικά που συλλέγονται από την καθαίρεση σκυροδέµατος, µεταφέρονται στο 

κέντρο ανακύκλωσης και τροφοδοτούνται στο θραυστήρα πρόθραυσης. Μπορεί οι 

πέτρες και τα συντρίµµια του σκυροδέµατος να περιέχουν και άλλα υλικά, όπως 

άσφαλτο, ξύλα, τούβλα, χαρτιά, πλαστικά και ακαθαρσίες. Τα υλικά αυτά 

αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις και το καθαρό σκυρόδεµα 

επεξεργάζεται από τα µηχανήµατα θραύσεως. Τα µέταλλα (π.χ. ράβδοι οπλισµού) 

αφαιρούνται µε µαγνήτες ή µε άλλες µεθόδους διαχωρισµού και στη συνέχεια 

ανακυκλώνονται µε τήξη.  

 

 

2.15.1. Κινητές µονάδες ανακύκλωσης 

 

Η θραύση στο εργοτάξιο κατεδάφισης µπορεί να γίνει µε αυτοφερόµενα θραυστικά 

συγκροτήµατα, τα οποία µειώνουν το κόστος κατασκευής και ρυπαίνουν λιγότερο 

την ατµόσφαιρα, δεδοµένου ότι δεν απαιτούνται µεταφορές υλικών από και προς το 

λατοµείο. Τα κινητά συγκροτήµατα ανακύκλωσης τοποθετούνται µέσα στο 

εργοτάξιο και έχουν συγκριτικά χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε την σταθερή 

µονάδα. Το κόστος αυτό µάλιστα µπορεί να αποσβεστεί σε ένα µόλις µεγάλο έργο. 

Οι µεγάλες κινητές µονάδες µπορούν να επεξεργαστούν µέχρι και 400 m3/h µπαζών. 

Αποτελούνται από: 

 

•  Θραυστήρα µπαζών σκυροδέµατος 

• Πλευρικό µεταφορέα απόθεσης ακατάλληλων υλικών 

• Θραυστήρα δευτερογενούς θραύσης 

• Συγκρότηµα κοσκινίσµατος 

• Και ταινιόδροµο επαναφοράς του υπερδιάστατου υλικού από το κόσκινο 

στον θραυστήρα για συµπληρωµατική θραύση 
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Σε περίπτωση µικρών ποσοτήτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µικρά 

αυτοφερόµενα συγκροτήµατα µέχρι 100 m3/h, τα οποία µπορούν να εγκατασταθούν 

σε στενούς χώρους µέσα σε πόλεις. Τα πλεονεκτήµατα της χρησιµοποίησης 

κατάλληλων αυτοφερόµενων συγκροτηµάτων ανακύκλωσης µπαζών σκυροδέµατος 

είναι: 

• Απαλείφεται το κόστος µεταφοράς και αποµακρύνσεως των υλικών 

• Μειωµένοι άεργοι χρόνοι ( αναµονή οχηµάτων, προετοιµασία προσβάσεων 

κ.α.) 

• Αύξηση της παραγωγής 

• Μειωµένο εργατικό κόστος 

• Ελάχιστα έως µηδαµινά παράπονα από τους περίοικους αν ακολουθούνται οι 

κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις 

• ∆εν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών 

• ∆εν ρυπαίνουν τους δρόµους κυκλοφορίας 

• ∆εν προκαλούν ρύπανση από καυσαέρια ή θορύβους.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Αυτοφερόμενη μονάδα ανακύκλωσης μπαζών σκυροδέματος. 

(Πηγή: S. Weisleder, D. Nasseri, 2006) 
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2.14.2. Σταθερές – µόνιµες µονάδες ανακύκλωσης 

Οι  σταθερές µονάδες των κέντρων ανακύκλωσης είναι ολοκληρωµένα εργοστάσια 

παραγωγής µε εξελιγµένα µηχανήµατα καθαρισµού , θραύσεως, µηχανικής ή 

µαγνητικής διαλογής ,διαχωρισµού, κοσκινίσµατος , πλύσεως  του λεπτόκοκκου 

υλικού και ελέγχου της παραγωγής .Η ποιότητα των παραγοµένων από ανακύκλωση 

υλικών στα συγκροτήµατα αυτά είναι εφάµιλλη ή και ανώτερη από τα συµβατικά 

υλικά ,αφού η τελευταία βαθµίδα παραγωγής περιλαµβάνει και πλύσιµο της άµµου, 

ρυθµίζοντας την παρουσία του ανεπιθύµητου  λεπτόκοκκου  υλικού  σε επιθυµητές 

τιµές  

 

 

Εικόνα 29: Συγκρότημα ανακύκλωσης παλαιού σκυροδέματος. 

(Πηγή: Χ. Ι. Εφραιμίδης, 2008) 

 

 

Για την διαλογή  ανάµικτων υλικών και την αποµάκρυνση των ακατάλληλων 

χρησιµοποιείται οπτικό σύστηµα όπως είναι των εργοστασίων Ο.Ε.Μ. Recycling 

Equipment , γνωστό µε το εµπορικό σήµα «Aquila» (=Αετός).Το σύστηµα έχει 

δοκιµαστεί µε επιτυχία στη διαλογή µεικτών υλικών όπως ξύλα, χαρτιά, πλαστικά, 

PVC, γύψος, χώµα, κ.α. Το οπτικό σύστηµα εντοπίζει τα ακατάλληλα υλικά και τα 

διαχωρίζει , έτσι ώστε στο συγκρότηµα να τροφοδοτούνται καθαρά υλικά. 
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Εικόνα 30: Συστήματα απομάκρυνσης ακατάλληλων προσμίξεων από υλικά για 

ανακύκλωση. 

(Πηγή: Χ. Ι.  Εφραιμίδης, 2008) 

 

Πολλοί παραγωγοί αδρανών υλικών, οι οποίοι εφαρµόζουν την ανακύκλωση, 

ακολουθούν και τις δυο µεθόδους. Την ανακύκλωση στο λατοµείο µε µόνιµο 

συγκρότηµα και την ανακύκλωση στο εργοτάξιο του έργου µε  κινητό συγκρότηµα. 

Οι παραγωγοί ζητούν από τους εργολάβους να φέρουν τα µπάζα στο λατοµείο. Το 

υλικό αυτό αποτελεί µια έτοιµη πρώτη ύλη, η οποία µετά την επεξεργασία 

µετατρέπεται σε χρήσιµα αδρανή υλικά. Οι εργολάβοι έχουν το πλεονέκτηµα να 

επιλέξουν το πλησιέστερο στο εργοτάξιο κέντρο ανακύκλωσης και να επιστρέφουν 

µε τα φορτηγά τους µε πρωτογενή ή ανακυκλωµένα αδρανή, αντί να επιστρέφουν 

άδεια από τη χωµατερή, η οποία πολλές φορές είναι δυσεύρετη. Το κινητό 

συγκρότηµα έχει το πλεονέκτηµα της συγκριτικά χαµηλής επένδυσης αλλά δεν έχει 

την ικανότητα µε µόνο µηχανικά µέσα (κατάλληλα µηχανήµατα πρωτογενούς και 

δευτερογενούς θραύσης) να ελέγχει το ποσοστό του ανεπιθύµητου λεπτού 

υλικού(παιπάλη και διάφορες άλλες ρυπαντικές προσµίξεις). Σε περίπτωση που 

υπάρχει ποτάµι κοντά στο εργοτάξιο υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης και 

απόρριψης του νερού πλύσεως στα κατάντη του πλυντηρίου, εφόσον αυτό 

επιτρέπεται. Τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κινητό συγκρότηµα κόσκινου µε 

καταιονισµό νερού και αποστραγγιστικό κοχλία.80 

                                                           
80

 Χ. Εφραιμίδης, σελ. 483-486 
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Εικόνα 31: Αυτοφερόμενο συγκρότημα διαχωρισμού αδρανών και πλύσεως άμμου 

τριών βαθμίδων για την παραγωγή καναλέτων λεπτού τοιχώματος. 

(Πηγή: Χ. Ι.  Εφραιμίδης, 2008) 

 

 

 

Χώρα Κινητές µονάδες Σταθερές µονάδες 

Ιταλία 120 50 

∆ανία 15 15 

Ην. Βασίλειο 150 40 

Βέλγιο 15 50 

Γαλλία 40 40 

Ολλανδία 5 40 

Γερµανία 260 180 

Ισπανία 8 4 

Ιρλανδία 10 1 

ΣΥΝΟΛΟ 623 420 
 

 

Πίνακας 17: Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης Ο.Α. στην Ε.Ε., εκτιμήσεις EDA-2000. 

(Πηγή: Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, 2003) 
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Στον πίνακα κατατάσσονται οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στις αρχές 

του 2001 από όπου προκύπτει ότι η κινητές µονάδες επεξεργασίας ξεπερνούν της 

620, ενώ οι σταθερές εγκαταστάσεις είναι µόλις 420. Αξιοσηµείωτη είναι η 

συµµετοχή της Γερµανίας στην Ευρωπαϊκή προσπάθεια καθώς κατέχει περισσότερο 

από το 40% των υφιστάµενων µονάδων επεξεργασίας. 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία στης χώρες µέλη της Ε.Ε. αποδεικνύει ότι η επιτόπου 

κατεργασία πλεονεκτεί από πλευράς τελικών αποτελεσµάτων έναντι της χρήσης 

µόνιµων σταθµών επεξεργασίας- ανακύκλωσης. Ο κυριότερος λόγος για αυτό το 

συµπέρασµα βασίζεται στο γεγονός ότι η µαζική επεξεργασία υλικών από 

διαφορετικές πηγές δεν οδηγεί σε πλήρως οµοιογενείς πρώτες ύλες. Αντιθέτως η 

σταθερές µονάδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν κυρίως για την ανακύκλωση των 

υλικών εκείνων που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επεξεργασία.81 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32: Το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μadregolo (Collecchio), Ιταλία. 

(Πηγή: http://www.sarmaproject.eu) 

 

                                                           
81

 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ. 260 
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2.15. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ. 

 

Το συγκρότηµα ανακύκλωσης πρέπει να έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί 

µεγάλο εύρος µικτών υλικών που µπορεί να περιέχουν χαρτιά, πλαστικά, 

πολυστερίνες και σκουπίδια, όπως χώµα, άργιλο και ξύλα. Όταν το συγκρότηµα δεν 

έχει την δυνατότητα να πλένει ανακυκλωµένα υλικά σε ποσότητα της τάξεως των 

75m3/h, τότε χρησιµοποιείται για το πλύσιµο των αποθεµάτων του εργοταξίου και 

για την αφαίρεση των ανεπιθύµητων προσµίξεων της άµµου. Με τη µέθοδο αυτή  

ελέγχεται η ποιότητα της εργοταξιακής άµµου σύµφωνα µε τα προδιαγραφές του 

παραγόµενου σκυροδέµατος. 

Τα µικτά υλικά µεταφέρονται στο εργοτάξιο ανακύκλωσης µε φορτηγά οχήµατα. Με 

την άφιξή τους στη γεφυροπλάστιγγα το φορτίο εξετάζεται µε ευρυγώνιο κάµερα, 

ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητά επεξεργασίας της από το συγκρότηµα πλύσεως. 

Τα ακατάλληλα φορτία απορρίπτονται σε κάποια χωµατερή, ενώ τα κατάλληλα 

οδηγούνται στο συγκρότηµα πλύσεως. Τα µεγάλα κοµµάτια που προέκυψαν από 

κατεδαφίσεις τεµαχίζονται µε κρουστικό σφυρί ή «ψαλίδι» (concrete cruncher)που 

είναι προσαρµοσµένο στην άκρη του προβόλου υδραυλικού εκσκαφέα κατάλληλου 

µεγέθους. Τα ψαλίδια µπορούν να αναπτύξουν δυνάµεις 600 t. Το µεγαλύτερο µέρος 

των υλικών µεταφέρεται µε φορτωτή σε ένα σιαγονοφόρο θραυστήρα. Το 

τροφοδοτούµενο υλικό περνάει πρώτα από ένα δονητικό διαχωριστή πρώτης 

βαθµίδας για την αφαίρεση των υπερδιάστατων υλικών > 100mm.  

 

 

 

Θρυµµατιστής Σκυροδέµατος. Krupp CC4000   

∆ύναµη θραύσεως Εσωτερικοί οδόντες: 600 t   

Μεσαίοι οδόντες: 350 t  

Εξωτερικοί οδόντες: 600 t  

Βάρος: 9 t  

Μέγιστο άνοιγµα σιαγόνων: 2,00 m  

Μέγεθος εκσκαφέα: 60 – 80 t 

Πίεση λαδιού: 300 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 7: Θρυμματιστής σκυροδέματος. 

(Πηγή: Χ. Ι. Εφραιμίδης, 2008) 
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Ο θρυµµατιστής σκυροδέµατος είναι κατάλληλος για την κατάτµηση σκυροδέµατος 

σε µικρά κοµµάτια στο δάπεδο του εργοταξίου. Με κατάλληλη διαµόρφωση των 

εσωτερικών οδόντων κόβει και διαχωρίζει το χαλύβδινο οπλισµό, αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα του συγκροτήµατος ανακύκλωσης. 

Τα µεταλλικά αντικείµενα αποµακρύνονται µε 

µαγνήτη που είναι τοποθετηµένος πάνω σε 

τροφοδοτικό ιµάντα. Ο ιµάντας αυτός 

µεταφέρει το υλικό σε ένα κόσκινο 

αποπλύσεως µε καταιονισµό νερού. Ο πολτός 

υλικού <5 mm οδηγείται σε συγκρότηµα 

πλύσεως και επεξεργασίας άµµου µε 

ενσωµατωµένο υδροκυκλώνα, ο οποίος αφαιρεί 

τα αιωρούµενα υλικά, όπως την παιπάλη και 

τον άργιλο. Η άµµος αφυδατώνεται σε ποσοστό 

υγρασίας µικρότερο του 12% και απαλλάσσεται 

90από µικροϋλικά κάτω των 40 micron (=10-3 

mm). Η διαδικασία αυτή δίνει εµπορεύσιµη 

λεπτή άµµο χωρίς ανάγκη προ-κοσκινίσµατος ή αφαιρέσεως φυτικής γης από το 

τροφοδοτούµενο υλικό, βελτιώνοντας σηµαντικά την ποσότητα των παραγόµενων 

προϊόντων, ιδιαίτερα της λεπτόκοκκης άµµου.   

Όπως σε όλα τα συγκροτήµατα πλύσεως, είναι κρίσιµη η ορθή διαχείριση του νερού 

αποπλύσεως για την λειτουργία και την οικονοµία της παραγωγικής διαδικασίας. 

Αυτό αποτελεί τεχνικό πρόβληµα στα συγκροτήµατα ανακύκλωσης και οφείλεται 

στη µεταβαλλόµενη σύνθεση/ρύπανση του τροφοδοτούµενου υλικού. Για την 

εξάλειψη του προβλήµατος χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι µεταξύ των οποίων 

επικρατεί η µέθοδος του «πυκνωτή λάσπης» µε ενσωµατωµένη πολυηλεκτρολυτική 

διάταξη οργανικής βάσης, η οποία υποστηρίζει τη διαχωριστική ικανότητα. Με την 

διάταξη αυτή προκαλείται ταχύτατη καθίζηση των πλεοναζόντων στερεών υλικών 

(φαινόµενο θρόµβωσης), τα οποία ως πυκνή λάσπη µεταφέρονται µε αντλίες λάσπης 

σε µια εξωτερική απόθεση σε απόσταση 300-400 µέτρων από το συγκρότηµα. Το 

καθαρό νερό υπερχειλίζει την δεξαµενή του πυκνωτή και φιλτράρεται για την 

αφαίρεση των υπόλοιπων αιωρούµενων ανεπιθύµητων προσµίξεων, όπως οι 

ελαιώδεις αφροί, και στη συνέχεια µεταφέρεται στη δεξαµενή νερού του 

συγκροτήµατος. Από τη θέση αυτή το νερό επανακυκλοφορεί και έχει την 

απαιτούµενη καθαρότητα και ποσότητα καταλήγοντας στο συγκρότηµα πλύσεως. 

Με τον πυκνωτή λάσπης δεν χρειάζονται πλέον υπαίθριες δεξαµενές καθίζησης. 

Εικόνα 8: Μαγνητική διαλογή 

μεταλλικών αντικειμένων. 

(Πηγή: S. Weisleder, D. Nasseri, 2006) 
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Εικόνα 35: Μηχανικές μονάδες του συγκροτήματος πλύσεως και διαβαθμίσεως 

αδρανών υλικών από ανακύκλωση παλαιών σκυροδεμάτων.  

(Πηγή: Χ. Ι. Εφραιμίδης, 2008) 

 

Τελευταία εξέλιξη στην διαχείριση του νερού και των αποβαλλόµενων στερεών είναι 

η Φιλτρόπρεσσα µε ενσωµατωµένα φίλτρα, µήκους περίπου 16 m, η οποία 

τοποθετείται µετά τον πυκνωτή λάσπης. Λειτουργεί µε πίεση 15 bar και έχει 

ικανότητα διαχείρισης ανάλογα µε το συγκρότηµα, µέχρι 30 t/h στερεών αποβλήτων, 

τα οποία µε την βοήθεια της φιλτρόπρεσας διαµορφώνονται σε «πίτες» µικρού 

όγκου για εύκολη µεταφορά ως χρησιµοποιήσιµο υποπροϊόν. Το περιεχόµενο της 

πίτας σε στερεά είναι της τάξεως του 90%. Η λειτουργία του συγκροτήµατος είναι 

αυτόµατη και ελέγχεται από ηλεκτρονική διάταξη. 

Τα αδρανή υλικά και οι ανεπιθύµητοι κόκκοι περνάνε κατ’ ευθείαν από το 

πρωτογενές κόσκινο καταιονισµού σε ένα πλυντήριο µε δίδυµους άξονες µήκους 8 

µέτρων, οι οποίοι φέρουν πτερύγια από χροµοµολυβδένιο µεγάλης διαµέτρου 

περίπου 1,5 µέτρου. Η ταχύτητα περιστροφής των αξόνων ρυθµίζεται εύκολα έτσι 

ώστε να προσαρµόζεται στα µεταβλητά χαρακτηριστικά του υλικού. ∆ιάφορα µικρά 

µολυσµατικά υλικά όπως, σκουριά, πλαστικά και οργανικά υλικά, ξύλα και χόρτα 

αιωρούνται και µετακινούνται προς ένα κόσκινο αφαίρεσης απορριµµάτων, το οποίο 

επανακτά το νερό και τα λεπτόκοκκα υλικά, τα οποία οδηγούνται στην µονάδα 

πλύσεως άµµου. ∆ιάφορα συντρίµµατα που είναι προϊόντα τριβής µεταφέρονται σε 

ένα αποστραγγιστικό κόσκινο.  
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Τα λεπτόκοκκα υλικά που απελευθερώνονται και το νερό οδηγούνται σε ένα φρεάτιο 

µε υποβρύχια αντλία. Το φρεάτιο αυτό συλλέγει επίσης νερά αποπλύσεως και 

υπόγεια νερά, τα οποία τελικά αντλούνται στο κόσκινο καταιονισµού. 

Τα πλυµένα και αποστραγγισµένα αδρανή υλικά µεγαλύτερα των 5 mm 

µεταφέρονται από το κόσκινο αποστραγγίσεως σε ένα κόσκινο δυο πλεγµάτων χωρίς 

νερό για την τελική κοκκοµετρική διαβάθµιση. Η διεργασία παράγει πέντε 

εµπορεύσιµα προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές παραγωγής 

σκυροδέµατος.  

1. Άµµο <5mm 

2. 5-10 mm 

3. 10-20 mm 

4. 20-40 mm και 

5. 40-100 mm 

Ακόµη και τα προϊόντα της πρέσας σε µορφή πίτας, τα οποία είναι συµπιεσµένη 

λάσπη και άργιλος, θεωρούνται εµπορεύσιµα προϊόντα ως αργιλικό επίχρισµα για 

την επάλειψη καναλιών και οχετών νερού. Τα µεταλλικά υλικά τα οποία 

συλλέγονται από µαγνήτη πωλούνται ως παλιοσίδερα (scrap metal). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους µαγνήτες αφαίρεσης των µετάλλων από 

το ρεύµα του υλικού. Οι µαγνήτες δεν χρησιµεύουν µόνο για την ανάκτηση των 

µετάλλων αλλά συµβάλλουν και στην παραγωγή καθαρών υλικών, όπως αδρανών 

υλικών και ξύλων. Το κόσκινο της πρώτης βαθµίδας διαχωρίζει υλικά µεγέθους < 30 

cm. Το κόσκινο της δεύτερης βαθµίδας αφαιρεί από το υλικό αυτό τα ανεπιθύµητα 

λεπτά υλικά. Το υπόλοιπο υλικό οδηγείται µε ταινιόδροµο στον µαγνήτη, ο οποίος 

εκτρέπει τα µεταλλικά αντικείµενα από το ρεύµα του υλικού. Με µαγνήτες 

δινορευµάτων είναι δυνατή η εκτροπή µη µεταλλικών υλικών, όπως το αλουµίνιο, ο 

χαλκός και ο µπρούτζος. 

Οι µαγνήτες που χρησιµοποιούνται είναι µόνιµοι και ηλεκτρικοί. Οι µόνιµοι 

µαγνήτες δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια, γι’ αυτό προτιµώνται στα αυτοφερόµενα 

κινητά συγκροτήµατα. Στα µόνιµα κέντρα ανακύκλωσης χρησιµοποιούνται 

ηλεκτρικοί µαγνήτες, οι οποίοι έχουν µεγαλύτερη µαγνητική ισχύ, εποµένως έχουν 

τη δυνατότητα να ανυψώνουν βαρύτερα και µεγαλύτερα αντικείµενα. ∆ιακρίνονται 

επίσης επίπεδοι µαγνήτες πάνω από την κεφαλή του ταινιόδροµου και µαγνήτες 

τυµπάνου.  

Το πλύσιµο των αδρανών υλικών προσθέτει υψηλή αξία στο τελικό προϊόν από ότι ο 

«ξηρός» διαχωρισµός. Ένα ακόµη σοβαρό πλεονέκτηµα της διαδικασίας αυτή είναι 

η ικανότητα της παραγωγής άµµου υψηλής ποιότητας, ή οποία σε διαφορετική 

περίπτωση θα πεταγόταν σε χωµατερή.  
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Με τις  νέες εγκαταστάσεις και την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας πλύσεως, 

η διαθεσιµότητα νερού και η διαχείριση των λεπτόκοκκων υλικών δεν αποτελούν 

πλέον σοβαρά εµπόδια για την αποδοτική δηµιουργία εµπορεύσιµων υλικών από 

υλικά που στο παρελθόν εθεωρούντο σκουπίδια. Το µόνο που αποµένει τώρα είναι οι 

διαχειριστές της ανακύκλωσης και των κατεδαφίσεων να αποφασίσουν να 

επενδύσουν στις νέες αυτές τεχνολογίες οι οποίες είναι αποδεδειγµένα πολύ 

κερδοφόρες.82
 

 

  

                                                           
82

 Χ. Εφραιμίδης, σελ. 486-491 
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2.16. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Υπάρχουν δυο συστήµατα επανάκτησης: 

i. η επανάκτηση ανοιχτού κυκλώµατος  

ii. επανάκτηση κλειστού κυκλώµατος  

 

Με το σύστηµα ανακύκλωσης υπολειµµάτων σκυροδέµατος ανοιχτού κυκλώµατος 

τα υλικά (άµµος και χαλίκι) επανακτόνται και τροφοδοτούνται στο συγκρότηµα 

παραγωγής. Το νερό συλλέγεται σε µια δεξαµενή καθίζησης και στη συνέχεια 

χρησιµοποιείται πάλι για το πλύσιµο. Τα προϊόντα του πλυσίµατος, µικρόκοκκα 

υλικά, τα οποία κατακάθονται στο πυθµένα της δεξαµενής µαζεύονται µε φορτωτή 

και χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36: Επανάκτηση υλικών από υπολείμματα σκυροδέματος – Ανοιχτό κύκλωμα. 

(Πηγή: Χ. Ι. Εφραιμίδης, 2008) 

 

 



93 

 

Στο κλειστό κύκλωµα, µαζί µε την επανάκτηση των υπολειµµάτων σκυροδέµατος 

οδηγείται στο συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος ολόκληρη η ποσότητα του 

υπολειπόµενου νερού, στο οποίο συνυπάρχουν  λεπτόκοκκα υλικά και τσιµέντο. Με 

το σύστηµα αυτό η απώλεια υλικού είναι  µηδενική . 

 

 

Εικόνα 37: Επανάκτηση υλικών από υπολείμματα σκυροδέματος –Κλειστό κύκλωμα. 

(Πηγή: Χ. Ι. Εφραιμίδης, 2008) 

 

 

 

Το συγκρότηµα επανακύκλωσης µπορεί να είναι κινητό ή σταθερό. Τα βασικά 

µηχανήµατα  της   εγκατάστασης  είναι το κόσκινο καταιονισµού, το µηχάνηµα 

πλύσεως, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε της απαιτήσεις και το µέγεθος της 

παραγωγής, οι δεξαµενές καθιζήσεως, ο αποστραγγιστικός κοχλίας και οι 

µεταφορικές και τροφοδοτικές διατάξεις.  
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Εικόνα 38: Συστήματα απομάκρυνσης ακατάλληλων προσμίξεων από υλικά προς 

ανακύκλωση. 

(Πηγή: Χ. Ι. Εφραιμίδης, 2008) 

 

 

Το πλεόνασµα νερού το οποίο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατευθείαν στην 

ανάµιξη, διυλίζεται και µετατρέπεται σε καθαρό νερό το οποίο χρησιµοποιείται µέσα 

στο εργοστάσιο, ή δέχεται µια τελική επεξεργασία και οδηγείται στο δίκτυο 

αποχετεύσεως. Η λάσπη, αν είναι κατάλληλη, χρησιµοποιείται στο συγκρότηµα 

αναµίξεως, δηµιουργώντας έτσι ένα κλειστό κύκλωµα. Αν η ποσότητα της 

παραγόµενης λάσπης είναι περισσότερη από την απαιτούµενη, τότε η εγκατάσταση 

εξοπλίζεται µε µια φιλτρόπρεσα. 83 

 

  

                                                           
83

 Χ. Εφραιμίδης, σελ.491- 493 

Μεταφερόμενο συγκρότημα ανακύκλωσης 

επί μεταλλικού ελκήθρου 

Συγκρότημα ανακύκλωσης με δυο 

αποστραγγιστικούς κοχλίες παραγωγής δύο 

προϊόντων για κονιάματα κα άνυδρο 

ασβέστιο. 

Συγκρότημα πλύσεως αδρανών υλικών τριών 

διαβαθμίσεων για το σκυρόδεμα των 

λεκανών ηλεκτρολύσεως εργοστασίου. 
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2.17. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΕΥΩΝ 

 

Η ανακύκλωση υπολειµµάτων βρίσκει εφαρµογή και στη βιοµηχανία 

προκατασκευασµένων στοιχείων. Οι απαιτήσεις στη παραγωγή διαφέρουν από 

εκείνες των εργοστασίων έτοιµου σκυροδέµατος. Στα εργοστάσια  προκατασκευής 

δίνεται βάρος στην επεξεργασία του νερού και την καθαρότητα του.  

Επιπροσθέτως, η χρήση προκατασκευασµένων στοιχείων και η ένταξή στοιχείων µε 

τυποποιηµένες διαστάσεις στον σχεδιασµό ενός δοµικού έργου ελαχιστοποιεί την 

παραγωγή αποβλήτων από εργασίες προσαρµογής διαµόρφωσης και κοπής στο 

στάδιο της κατασκευής.84 

 

  

                                                           
84

 Χ. Εφραιμίδης, σελ  492 

 

Εικόνα 39: Χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων σε δομικά έργα. 

(Πηγή: Μ. Γιαννή, 2006) 

 



96 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...Στην επανάχρηση υλικών 

υπάρχει πάντα ένα ‘ταίριασµα’ 

υλικών που µοιάζουν να είναι 

ασυµβίβαστα...» 
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3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τον µηχανολογικό εξοπλισµό που είναι 

απαραίτητος για να λειτουργήσει η εταιρία που σχεδιάζουµε. Τα µηχανήµατα 

µπορούµε να τα χωρίσουµε σε αυτά που χρησιµοποιούνται για εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις και αυτά που επεξεργάζονται και ανακυκλώνουν τα παραγόµενα µπάζα 

από την προηγούµενη διαδικασία. 

 
 

3.2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ 

 

3.2.1. Φορτωτής (Loader) 

Ο φορτωτής είναι ένα είδος τράκτορα µε ρόδες, ή µε ερπύστριες, το οποίο έχει 

µπροστά στερεωµένο ένα κουβά τετραγωνικού σχήµατος συνδεόµενο από το πίσω 

µέρος του σε δυο βραχίονες έτσι ώστε να µπορεί να περισυλλέξει χαλαρά υλικά που 

βρίσκονται στο έδαφος, όπως άµµο ή χαλίκι, και να τα µετακινήσει από το ένα µέρος 

στο άλλο χωρίς να τα σέρνει κατά µήκος του εδάφους. Ένας φορτωτής επίσης 

χρησιµοποιείται για την µεταφορά στοιβαγµένων υλικών από το επίπεδο του 

εδάφους και την εναπόθεσή τους στη καρότσα φορτηγού ή σε κάποιο άνοιγµα 

εκσκαφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 40:  Συμπαγούς μεγέθους  τρακτέρ με ενσωματωμένη μπροστινή κουτάλα, όπου 

φαίνονται τα δυο διαφορετικά σημεία μέτρησης για την χωρητικότητα του κουβά 

φόρτωσης. 

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Loader_(equipment)) 
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Ο φορτωτής µπορεί να αποτελείται από αποσπώµενα εξαρτήµατα ή µόνιµα. Συχνά ο 

κουβάς αντικαθίσταται µε άλλα εξαρτήµατα ή εργαλεία, όπως για παράδειγµα 

πιρούνα  για να ανασηκώνουν βαριές παλέτες ή ναυτιλιακά εµπορευµατοκιβώτια, 

και έναν κουβά µε υδραυλικά ανοιγόµενες σιαγόνες (σαν όστρακο) που επιτρέπουν 

στον φορτωτή να λειτουργεί σαν «ελαφριά» µπουλντόζα. Επίσης ο κουβάς µπορεί να 

επεκταθεί µε συσκευές όπως ο αρπαγέας µπαλών από σανό ή άχυρο. 

Ευµεγέθης φορτωτές όπως οι Kawasaki 95ZV-2, John Deere 844K, Caterpillar 

950H, Volvo L120E, Case 921E, ή Hitachi ZW310 συνήθως έχουν µόνο εµπρόσθιο 

κουβά, ενώ µικρότεροι φορτωτές συχνά έρχονται µε εγκατεστηµένη µια µικρή τσάπα 

στο πίσω µέρος τους και αυτά αποκαλούνται και JCB από το όνοµα της εταιρίας που 

τα δηµιούργησε πρώτη.  

 

 

 

 

 

 

Ο µεγαλύτερος φορτωτής στον κόσµο είναι ο LeTourneau L-2350. Αυτή τη στιγµή 

αυτοί οι φορτωτές είναι σε παραγωγή στο Longview, στο Texas. O L-2350 κινείται 

µε ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούµενους από το ρεύµα που παράγει µια µηχανή 

diesel εσωτερικής καύσης. Κάθε τροχός του, που είναι εξοπλισµένος µε συµπαγές 

λάστιχο, παίρνει κίνηση από έναν ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα.  

Εικόνα 41:  Φορτωτής IDF με θωρακισμένες ρόδες. 

(Πηγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Loader_(equipment)) 
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Οι φορτωτές ακόµη χρησιµοποιούνται για την προσεδάφιση σωλήνων, τον 

καθαρισµό µπαζών και το σκάψιµο. Ένας φορτωτής δεν είναι το πιο παραγωγικό 

µηχάνηµα για σκάψιµο, µιας και δεν µπορεί να σκάψει αρκετά βαθειά κάτω από το 

επίπεδο των τροχών του, όπως µια τσάπα. Η χωρητικότητα του κουβά οποιουδήποτε 

φορτωτή βρίσκεται µεταξύ των 0,5 και 36 κυβικών µέτρων αναλόγως το µέγεθος του 

µηχανήµατος και της εφαρµογής του. Η χωρητικότητα των φορτωτών µε µπροστινό 

κουβά µόνο είναι κατά κύριο λόγο αρκετά µεγαλύτερη από αυτών που έχουν και 

τσάπα στο πίσω µέρος.  

Αντίθετα µε τις µπουλντόζες, οι πιο πολλοί φορτωτές έχουν τροχούς κι όχι 

ερπύστριες, παρόλο που συναντώνται συχνά και ερπυστριοφόροι φορτωτές. Είναι 

πολύ καλοί για σηµεία των κατασκευών όπου τα αιχµηρά αντικείµενα του εδάφους 

θα έκαναν ζηµιά στα λάστιχα, ή όπου υπάρχει µειωµένη πρόσφυση λόγω του 

µαλακού και λασπώδους εδάφους. Οι τροχοί προσφέρουν καλύτερη ευελιξία και 

ταχύτητα και δεν κάνουν ζηµιά στους στρωµένους δρόµους όσο οι ερπύστριες, αλλά 

προσφέρουν λιγότερη πρόσφυση. 

Στα εργοτάξια οι φορτωτές χρησιµοποιούνται επίσης για την µεταφορά 

κατασκευαστικών υλικών, όπως τούβλα, σωλήνες, µεταλλικές δοκούς και εργαλεία 

σκαψίµατος, για µικρές αποστάσεις. 

Εικόνα 42:  Μοντέλο LeTourneau L-2350 

(Πηγή:http://realitypod.com/wp-content/uploads/2012/06/LeTourneau-L-2350.jpg) 
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Οι φορτωτές χρησιµοποιούνται και για την αποµάκρυνση του χιονιού ειδικά από τα 

πεζοδρόµια, χώρους στάθµευσης, και άλλους χώρους οι οποίοι είναι πολύ µικροί για 

την χρήση εκχιονιστικού ή άλλου ευµεγέθους οχήµατος. Καµιά φορά 

χρησιµοποιούνται ως εκχιονιστικά έχοντας τοποθετήσει πάνω τους το ανάλογο 

«φτυάρι», αλλά πιο κοινό είναι το να έχουν τον κουβά τους ή «καλάθι χιονιού», τα 

οποία µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την φόρτωση χιονιού στην καρότσα 

φορτηγού. 

Αντιθέτως µε τις τσάπες και τους συνήθεις τράκτορες µε µπροστινό κουβά, πολλοί 

ευµεγέθης φορτωτές δεν κάνουν χρήση του κοινού αυτοκινητιστικού τύπου 

συστήµατος τιµονιού. Αντί αυτού,  κατευθύνουν ένα υδραυλικά ενεργοποιούµενο 

σηµείο περιστροφής που βρίσκεται ακριβώς µεταξύ του εµπρός και πίσω άξονα. 

Αυτό αναφέρεται ως "αρθρωτό σύστηµα διεύθυνσης" και επιτρέπει στον εµπρόσθιο 

άξονα να είναι στερεός, επιτρέποντάς του να φέρει µεγαλύτερο βάρος σε αυτόν. Το 

αρθρωτό σύστηµα διεύθυνσης παρέχει καλύτερη ευελιξία για το δεδοµένο 

µεταξόνιο. ∆εδοµένου ότι οι εµπρόσθιοι τροχοί περιστρέφονται επί του ιδίου άξονα, 

ο χειριστής είναι σε θέση να "στρέψει" το φορτίο του σε ένα τόξο αφού έχει ήδη 

φέρει στην κατάλληλη θέση το µηχάνηµα, το οποίο µπορεί να φανεί πολύ χρήσιµο. 

Στον αντίποδα έχουµε ότι όταν το µηχάνηµα έχει "συστραφεί" προς τη µία πλευρά 

και ένα βαρύ φορτίο είναι υψωµένο ψηλά, έχει µεγαλύτερο κίνδυνο ανατροπής προς 

την πλατιά πλευρά του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43: Φορτωτής εν ώρα εργασίας σε εργοτάξιο. 

(Πηγή:http://www.sedpekat.gr/) 
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3.2.2. Τσάπα (Backhoe) 

Η Τσάπα είναι ένας τύπος εκσκαφικού εξοπλισµού ή εκσκαφέα που αποτελείται από 

ένα κάδο εκσκαφής στο άκρο ενός σπαστού σε δύο µέρη αρθρωτού βραχίονα. Αυτά 

είναι τυπικά τοποθετηµένα στο πίσω µέρος ενός τράκτορα ή στο µπροστά ενός 

φορτωτή.  Το τµήµα του βραχίονα που βρίσκεται πλησιέστερα προς το όχηµα είναι 

γνωστό ως το «µπουµ» και το τµήµα το οποίο φέρει τον κάδο είναι γνωστό ως  

βραχίονας-κουτάλα (οι όροι «µπουµ» και «κουτάλα» έχουν χρησιµοποιηθεί στο 

παρελθόν σε φτυάρια ατµού). 

Το µπουµ είναι προσκολληµένο στο 

όχηµα µέσω ενός άξονα 

περιστροφής, το οποίο επιτρέπει στον 

βραχίονα να περιστρέφεται δεξιά κι 

αριστερά, συνήθως µέχρι  200 

µοίρες. Οι σύγχρονες τσάπες 

λειτουργούν υδραυλικά. Οι 

περισσότερες έχουν το ισχυρότερο 

τους δέσιµο στον κάδο, µε τον 

βραχίονα βύθισης επόµενο πιο 

ισχυρό, και τις κινήσεις του µπουµ το 

λιγότερο ισχυρό. 

 

Ορισµένα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται σε φορτωτές ονοµάζονται επίσης 

εκσκαφείς, ακόµη και αν είναι τοποθετηµένα στο µπροστινό µέρος του 

µηχανήµατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το όνοµα αναφέρεται στη δράση του 

φτυαριού, όχι στη θέση του στο όχηµα. Ένας εκσκαφέας σκάβει περισσότερο 

τραβώντας το υλικό προς τα πίσω, παρά σηκώνοντάς το µε µια κίνηση προς τα 

εµπρός, όπως µια µπουλντόζα, ή όπως φτυαρίζει ένας άνθρωπος.  

Η τσάπα γενικά  µοιάζει µε τράκτορα και έχει έναν βραχίονα µε έναν κουβά στο 

πίσω µέρος της και µπροστά µια κουτάλα φορτωτή. Αυτός ο τύπος του οχήµατος 

είναι συχνά γνωστός ως JCB στην Ευρώπη (µετά από τον εφευρέτη του) και απλά ως 

εκσκαφέας ή φορτωτής εκσκαφέας Τρακτέρ (TLB) στη Βόρεια Αµερική. 

Εικόνα 44: Πίσω όψη ενός JCB 3CX κατά την 

εργασία του με τη τσάπα. (Έχουν 

ενεργοποιηθεί οι οριζόντιοι σταθεροποιητές 

για να αποτρέψουν το ντεραπάρισμα του 

οχήματος όταν ο βραχίονας είναι σε πλήρη 

έκταση) 

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Backhoe) 
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Ο εκσκαφέας  µπορεί να σχεδιαστεί εξαρχής και να κατασκευαστεί ως τέτοιος, ή 

µπορεί δηµιουργηθεί σαν συνδυασµός γεωργικού τρακτέρ µαζί µε φορτωτή στο 

µπροστινό µέρος και πίσω τσάπα. Παρά την οµοιότητα στην εµφάνιση, η εξαρχής 

σχεδιασµένη τσάπα, είναι πολύ πιο δυνατή, ενώ οι άλλες είναι για πιο ελαφριές 

δουλειές. Το γεωργικό µηχάνηµα επίσης απαιτεί από τον χειριστή να µετακινείται, 

στο µπροστινό µέρος για να ελέγχει τον φορτωτή και στο πίσω µέρος για να ελέγχει 

τον εκσκαφέα και αυτό καθυστερεί την διαδικασία της εκσκαφής. 

Οι τσάπες είναι εργαλεία γενικής χρήσης και για αυτό έχουν παραγκωνιστεί σε 

αρκετές περιπτώσεις από εξειδικευµένα εργαλεία, όπως ο εκσκαφέας ή ο φορτωτής, 

και ιδίως µε την άνοδο των µίνι-εκσκαφέων (Bobcat). Παρόλα αυτά οι τσάπες ακόµη 

χρησιµοποιούνται σε γενικές εφαρµογές. 

Η «ανακάλυψη» της πρώτης τσάπας έγινε τον Ιούλιο του 1947 από την εταιρία Win-

Roy στην Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. και κατοχυρώθηκε σε πατέντα τον Ιούλιο του 

1948. Το αρχικό σχέδιο περιελάµβανε έναν τράκτορα (τύπου Ford Model 8N tractor) 

και στο πίσω του µέρος εφάρµοζαν την υδραυλικά ελεγχόµενη τσάπα. Από τότε η 

ίδια εταιρία έκανε πολλές βελτιώσεις στο αρχικό σχέδιο. Το 1954 για πρώτη φορά 

«παντρεύτηκε» µε τον υδραυλικό φορτωτή.85 

 

                                                           
85

 http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_equipment_(construction) 

Εικόνα 45: Τυπικός ευρωπαϊκού τύπου φορτωτής-τσάπα, συναντάται συχνά στην Ελλάδα. 

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Backhoe_loader) 



103 

 

3.2.3. Εκσκαφέας 

 

Οι εκσκαφείς ανήκουν στον εξοπλισµό βαρέου τύπου και αποτελούνται από ένα 

βραχίονα, ένα ραβδί, κουβά και καµπίνα σε µια περιστρεφόµενη πλατφόρµα 

(γνωστό και ως το «σπίτι»). Ο εκσκαφέας αρχικά ήταν ελεγχόµενος από ένα 

καλωδιωµένο χειριστήριο και λειτουργούσε χρησιµοποιώντας βαρούλκα και 

συρµατόσχοινα για να κινήσει τον κουβά. ∆ηλαδή ήταν η φυσική εξέλιξη του 

«φτυαριού ατµού». Όλες οι κινήσεις και οι λειτουργίες του σηµερινού υδραυλικού 

εκσκαφέα επιτυγχάνονται µε την συµπίεση υγρού, µέσα σε υδραυλικούς κυλίνδρους 

από υδραυλικές αντλίες. Λόγω της διαµήκης ενεργοποίησης των υδραυλικών 

κυλίνδρων, ο τρόπος λειτουργίας τους είναι θεµελιωδώς διαφορετικός από τους 

εκσκαφείς που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα.   

Οι εκσκαφείς καλούνται επίσης JCBs (µια κοινή ονοµασία, βάσει ενός γενικού 

εµπορικού σήµατος), µηχανικά φτυάρια, ή 360-µοιρών εκσκαφείς (µερικές φορές σε 

συντοµογραφία απλά 360). Οι ερπυστριοφόροι εκσκαφείς µερικές φορές 

ονοµάζονται "trackhoes" κατ 'αναλογία µε την τσάπα (backhoe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 46: Πίσω όψη ενός εκσκαφέα της εταιρίας Liebherr. 

(Πηγή: http://www.aggeliopolis.gr/athina/Tsapa_erpystriofora_10107344.htm) 
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3.2.3.1. Χρήσεις 

Οι εκσκαφείς χρησιµοποιούνται µε πολλούς τρόπους: 

• Σκάψιµο χαρακωµάτων, τρύπες, θεµέλια 

• Μετατόπιση/διαχείριση Υλικού 

• Βούρτσα κοπής µε υδραυλικό εξάρτηµα 

• Κατεδαφίσεις 

• Γενική διαµόρφωση γαιών 

• Σήκωµα βαρέων αντικειµένων, π.χ. ανύψωση και τοποθέτηση σωλήνων 

• Εξόρυξη, κυρίως, αλλά όχι µόνο υπαίθριων ορυχείων 

• Εκβάθυνση ποταµών 

 

3.2.3.2. Συνθέσεις-Συνδυασµοί 

Οι εκσκαφείς έρχονται σε µια ευρεία ποικιλία µεγεθών. Οι µικρότεροι που 

ονοµάζονται µίνι (mini) ή  συµπαγείς (compact) εκσκαφείς. Για παράδειγµα ο 

µικρότερος της Caterpillar µίνι εκσκαφέας ζυγίζει 930 κιλά και έχει ισχύ 13 ίππων. 

Το µεγαλύτερο µοντέλο τους, είναι ο µεγαλύτερος εκσκαφέας που υπάρχει 

διαθέσιµος, ο CAT 6090, ζυγίζει περίπου από 980 τόνους και πάνω, έχει δύναµη 

4500 ίππων και το µέγεθος του κάδου του είναι περίπου 52,0 m³ (ανάλογα µε τον 

τοποθετούµενο κουβά). 

  

Εικόνα 47: Εκσκαφείς εν ώρα εργασίας. 

(Πηγή: http://www.excavation.gr/) 



105 

 

Οι κινητήρες των εκσκαφέων διαθέτουν υδραυλικές αντλίες. Υπάρχουν συνήθως 3 

αντλίες: οι δύο κύριες αντλίες για την παροχή λαδιού σε υψηλή πίεση (µέχρι 344 

bar) για τις ράβδους, τον κινητήρα περιστροφής, τον κινητήρα κίνησης, και άλλα 

αξεσουάρ, και το τρίτο είναι µια χαµηλότερης πίεσης (48 bar) αντλία για τον έλεγχο 

του χειριστηρίου. Αυτό το κύκλωµα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του καρουλιού 

βαλβίδων, ώστε να επιτρέπει µειωµένη απαιτούµενη προσπάθεια κατά τη λειτουργία 

των χειριστηρίων. 

Τα δύο κύρια τµήµατα του εκσκαφέα είναι η πλατφόρµα και το «σπίτι». Η 

πλατφόρµα περιλαµβάνει τη λεπίδα (αν υπάρχει), το πλαίσιο, και τους τελικούς 

οδηγούς, οι οποίοι έχουν ένα υδραυλικό µοτέρ και τα γρανάζια που παρέχουν την 

κίνηση σε επιµέρους κοµµάτια. Το «σπίτι» περιλαµβάνει την καµπίνα του χειριστή, 

το αντίβαρο, την µηχανή, τα καύσιµα και τις δεξαµενές των υδραυλικά λαδιών. Το 

σπίτι συνδέεται στο σύστηµα τροχών µέσω ενός κεντρικού πείρου, επιτρέποντας στο 

µηχάνηµα να γυρίζει 360° ανεµπόδιστα. 

Ο κύριος κάδος (boom) συνδέεται στο «σπίτι», το οποίο είναι µία από τις πολλές 

διαφορετικές δυνατές διαµορφώσεις: 

• Οι περισσότεροι είναι µονοί κάδοι: αυτοί δεν έχουν καµία άλλη κίνηση εκτός 

από προς τα επάνω και προς τα κάτω. 

• Κάποιοι άλλοι έχουν κάδο µε άρθρωση που µπορεί επίσης να κινηθεί 

αριστερά και δεξιά στην ευθεία του µηχανήµατος. 

• Μια άλλη επιλογή είναι µία άρθρωση στη βάση του βραχίονα που επιτρέπει 

στα υδραυλικά περιστροφή έως 180° ανεξάρτητα από το «σπίτι», ωστόσο, 

αυτή η επιλογή είναι γενικά διαθέσιµη µόνο σε µικρούς (compact) 

εκσκαφείς. 

• Υπάρχουν επίσης και οι τριπλά-αρθρωτοί βραχίονες. 

 

Επισυναπτόµενο στην άκρη του κάδου είναι το ραβδί (stick) ή αλλιώς βραχίονας 

κουτάλα. Το ραβδί παρέχει τη δύναµη που απαιτείται για, να τραβήξει τον κουβά µε 

το έδαφος, στο σκάψιµο. 
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Το µήκος του ραβδιού είναι ρυθµιζόµενο, ανάλογα µε το αν χρειάζεται να φτάσει 

µόνο στο σηµείο εκσκαφής (µακρύτερο ραβδί), ή αν είναι απαραίτητη η ισχύς 

σπασίµατος (µικρότερο ραβδί). Στο άκρο της ράβδου είναι συνήθως προσαρτηµένος 

ένας κάδος. Ένας φαρδύς, µεγάλης χωρητικότητας (για λάσπη) κάδος µε µια ευθεία 

σχισµή, χρησιµοποιείται για καθαρισµό και ισοπέδωση, ή όταν το υλικό προς 

εκσκαφή είναι µαλακό, και δεν απαιτούνται τα «δόντια». Ένας γενικής χρήσεως 

κάδος είναι µικρότερος, πιο 

ισχυρός, και έχει ενισχυµένους 

πλευρικούς κόφτες και «δόντια» 

που χρησιµοποιούνται για να 

διαπερνά σκληρά εδάφη και 

βράχους. Οι κάδοι έχουν διάφορα 

σχήµατα και µεγέθη για διάφορες 

εφαρµογές. Υπάρχουν επίσης 

πολλά άλλα εξαρτήµατα τα οποία 

είναι διαθέσιµα για να συνδεθούν 

µε τον εκσκαφέα για εξοµάλυνση 

εδαφών, σύνθλιψη, κοπή, 

ανύψωση, κ.λπ. 

Εικόνα 48: Εκσκαφέας με προσαρτημένο εμπρός κομπρεσέρ αντί για μπουμ. 

(Πηγή: www.google.gr) 

Εικόνα 49: Εκσκαφέας εν ώρα εργασίας. 

(Πηγή: www.google.gr) 
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Πριν από τη δεκαετία του 1990, όλοι οι εκσκαφείς είχαν ένα µακρύ ή συµβατικό 

αντίβαρο που κρεµόταν από το πίσω µέρος του µηχανήµατος για να παρέχει 

περισσότερη δύναµη στο σκάψιµο και στην ανυψωτική ικανότητα του µηχανήµατος. 

Αυτό αποτελούσε ενόχληση κατά την εργασία σε κλειστούς χώρους. Το 1993 η 

εταιρεία Yanmarlaunched κατασκεύασε τον πρώτο εκσκαφέα µε µηδενική επέκταση 

της ουράς του στον κόσµο, το οποίο επιτρέπει στο αντίβαρο να παραµείνει µέσα στο 

πλάτος του υπόλοιπου µηχανήµατος καθώς αυτό περιστρέφεται, µε αποτέλεσµα να 

είναι πιο ασφαλές και πιο φιλικό προς το χρήστη όταν χρησιµοποιείται σε 

περιορισµένο χώρο. Αυτός ο τύπος µηχανήµατος χρησιµοποιείται πλέον ευρέως σε 

όλο τον κόσµο. 

Γενικά υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διαµόρφωσης χειριστηρίου που χρησιµοποιούνται 

στους εκσκαφείς για τον έλεγχο του βραχίονα και του κάδο, οι οποίοι κατανέµονται 

στα τέσσερα βασικά χειριστήρια σκαψίµατος ανάµεσα σε δύο µοχλούς ελέγχου στο 

επίπεδο τύπου χ-ψ. Αυτό επιτρέπει σε ένα έµπειρο χειριστή να ελέγχει και τις 

τέσσερις λειτουργίες ταυτόχρονα. Υπάρχουν δύο διαµορφώσεις ο SAE, κυρίως στις 

ΗΠΑ και ο ISO, στα περισσότερα µέρη του κόσµου. Ορισµένοι κατασκευαστές, 

παρέχουν διακόπτες που επιτρέπουν στον χειριστή να επιλέξει ποιον έλεγχο 

διαµόρφωσης θέλει να χρησιµοποιήσει. 

 

3.2.3.3. Εξαρτήµατα Εκσκαφέα 

Οι δυνατότητες ενός εκσκαφέα έχουν 

επεκταθεί πολύ πέρα από την ανασκαφή 

µε κάδο. Με την έλευση των υδραυλικών 

εξαρτηµάτων, όπως το κοµπρεσέρ, η 

αρπάγη ή το  τρυπάνι, ο εκσκαφέας 

χρησιµοποιείται πλέον συχνά σε πολλές 

εφαρµογές εκτός από την εκσκαφή. 

Πολλοί εκσκαφείς διαθέτουν 

ταχυσύνδεσµο (γρήγορης απελευθέρωσης 

ή κουµπώµατος) για πιο απλή σύνδεση, 

αυξάνοντας έτσι την χρήση του 

µηχανήµατος στο εργοτάξιο.  

  

Εικόνα 50: Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων που 

μπορούν να συνδεθούν στο άκρο του εκσκαφέα. 

(Πηγή: www.google.gr) 



 

Οι εκσκαφείς χρησιµοποιούνται συνήθως µαζί µε φορτωτές και µπουλντόζες. Οι 

περισσότεροι έχουν συµπαγ

τόνους) εκσκαφείς έχουν λεπίδα επίχωσης. Αυτό είνα

µπουλντόζα συνδεδεµένη στο σύστηµα τροχών και χρησιµοποιείται για την 

οριζοντίωση του εδάφους ωθώντας το υλικό προς αποµάκρυνση πίσω σε

τρύπα.86 

 

   

 

 

                                                          
86

 http://en.wikipedia.org/

Εικόνα 51: Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων που μπορούν να συνδεθούν στο άκρο του εκσκαφέα.

κσκαφείς χρησιµοποιούνται συνήθως µαζί µε φορτωτές και µπουλντόζες. Οι 

περισσότεροι έχουν συµπαγείς τροχούς και ορισµένοι µεσαίου µεγέθους (11 έως 18 

τόνους) εκσκαφείς έχουν λεπίδα επίχωσης. Αυτό είναι µια οριζόντια, σαν 

συνδεδεµένη στο σύστηµα τροχών και χρησιµοποιείται για την 

οριζοντίωση του εδάφους ωθώντας το υλικό προς αποµάκρυνση πίσω σε

 

 

  

                   

/wiki/Heavy_equipment_(construction) 

Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων που μπορούν να συνδεθούν στο άκρο του εκσκαφέα.

(Πηγή: www.google.gr) 
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κσκαφείς χρησιµοποιούνται συνήθως µαζί µε φορτωτές και µπουλντόζες. Οι 

και ορισµένοι µεσαίου µεγέθους (11 έως 18 

ι µια οριζόντια, σαν λεπίδα 

συνδεδεµένη στο σύστηµα τροχών και χρησιµοποιείται για την 

οριζοντίωση του εδάφους ωθώντας το υλικό προς αποµάκρυνση πίσω σε µια 

Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων που μπορούν να συνδεθούν στο άκρο του εκσκαφέα. 
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3.2.4. Μπουλντόζα 

Η µπουλντόζα είναι ένα ερπυστριοφόρο 

εφοδιασµένο µε µια ενισχυµένη 

µεταλλική πλάκα (λεπίδα), που 

χρησιµοποιείται για να ωθήσει µεγάλες 

ποσότητες χώµατος, άµµου, µπάζα, ή 

όποιο άλλο υλικό προκύψει, κατά τη 

διάρκεια εργασιών κατασκευής ή 

διαχείρισης γαιών και συνήθως είναι 

εξοπλισµένο στο πίσω µέρος µε  ένα 

«µαχαίρι» (γνωστό ως σπαστήρα) για 

να χαλαρώνει πυκνά, συµπαγή υλικά. Οι 

µπουλντόζες µπορεί να βρεθούν σε ένα 

ευρύ φάσµα εργοταξίων, σε ορυχεία και 

λατοµεία, στρατιωτικές βάσεις, βαριά βιοµηχανικά εργοστάσια, και σε 

αγροκτήµατα. 

Ο όρος «µπουλντόζα» χρησιµοποιείται συχνά λανθασµένα για κάθε βαρύ εξοπλισµό 

(είτε φορτωτή, είτε εκσκαφέα), αλλά για την ακρίβεια, ο όρος αναφέρεται µόνο σε 

ένα τράκτορα (συνήθως µε ερπύστριες), εφοδιασµένο µε µια µεγάλη λεπίδα 

µπροστά.87  

 

3.2.4.1. Περιγραφή 

Συνηθίζεται οι µπουλντόζες να είναι µεγάλες και ισχυρές, εφοδιασµένες µε βαρύ 

εξοπλισµό. Οι ερπύστριες τους δίνουν εξαιρετικό κράτηµα µε το έδαφος και 

ικανότητα κίνησης ακόµη και σε πολύ ανώµαλο έδαφος. Το φαρδύ τους πάτηµα 

βοηθάει να διανείµετε το βάρος της µπουλντόζας σε µεγαλύτερη επιφάνεια (µείωση 

της πίεσης), έτσι ώστε να µην βυθίζεται σε αµµώδη ή λασπώδη εδάφη. Οι 

µπουλντόζες διαθέτουν και έναν διανεµητή ροπής σχεδιασµένο να µετατρέπει την 

ισχύ του κινητήρα, σε βελτιωµένη ικανότητα ανέλκυσης. Για παράδειγµα, µία 

µπουλντόζα µπορεί εύκολα να ρυµουλκεί δεξαµενές που ζυγίζουν περισσότερο από 

70 τόνους. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, οι µπουλντόζες χρησιµοποιούνται για 

να καθαρίσουν περιοχές από εµπόδια, θαµνώδεις περιοχές, κατεστραµµένα 

αυτοκίνητα, και  αποµεινάρια κτιριακών εγκαταστάσεων. 

                                                           
87

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 

Εικόνα 52: Μπουλντόζα της εταιρίας Liebherr. 

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer) 
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Η µπουλντόζα, ή αλλιώς ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών, έχει µηχανισµό 

ανάρτησης αντίστοιχο του ηµιάκαµπτου άξονα των αυτοκινήτων. Χρησιµοποιεί 

διπλού πλάτους ξηρό συµπλέκτη, γεγονός που την καθιστά εύκολη στη συντήρηση. 

 Το σύστηµα διεύθυνσης είναι 

υδραυλικό και τροφοδοτείται από 

κινητήρα ντίζελ, ο οποίος καθιστά το 

έργο της µπουλντόζας, πιο παραγωγικό 

προκαλώντας λιγότερη ρύπανση, µε 

µεγαλύτερη απόδοση και πιο χαµηλή 

κατανάλωση. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 

κατασκευή δρόµων, σε υδροηλεκτρικές 

κατασκευές, σε διαµορφώσεις εδάφους, 

σε λιµάνια, στη δηµιουργία ορυχείων 

και άλλες κατασκευές µε λάσπη και 

µαλακό έδαφος εργασίας. Ωστόσο 

υπάρχουν διάφοροι τύποι µπουλντόζας 

ανάλογα µε τις συνθήκες εργασίας. 

 

Υπάρχει βέβαια και ο τύπος της τροχοφόρας 

µπουλντόζας. Είναι ένα είδος που 

χρησιµοποιείται συνήθως σε δοµικά έργα. Η 

βασική αρχή του µηχανήµατος είναι να 

ωθήσει, όντας εφοδιασµένο µε λεπίδες, έτσι 

ώστε να κάνει καθαρισµό και ταξινόµηση της 

γης ή να ανοίγει δρόµους. Αυτές οι µηχανές 

χρησιµοποιούν ένα σύστηµα κίνησης 

στρατιωτικής τεχνολογίας, το οποίο προσδίδει 

µεγάλη ελκτική δύναµη, υψηλή απόδοση και 

καλές επιδόσεις. Είναι µε πλήρες υδραυλικό 

αρθρωτό σύστηµα διεύθυνσης και 

τετρακίνηση, το οποίο είναι εύκολο και 

ευέλικτο στη λειτουργία του. Κύρια εργαλεία 

της µπουλντόζας είναι η λεπίδα (στο εµπρός 

µέρος) και το µαχαίρι/σπαστήρας (στο πίσω 

µέρος).88 

                                                           
88

 http://www.engineeringcivil.com/bulldozer-construction-equipment.html 

Εικόνα 53: Μπουλντόζα μάρκας Caterpillar 

μοντέλο D10N με σπαστήρα μονού μαχαιριού. 

(Πηγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer) 

Εικόνα 54: Σχετικά ελαφριά μπουλντόζα 

μα λεπίδα τύπου S. 

(Πηγή:http://www.directindustry.com/p

rod/shandong-shantui-construction-

machinery-imp-exp-co/bulldozers-

57420-612268.html) 
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3.2.4.2. Λεπίδα 

Η λεπίδα της µπουλντόζας είναι ένα βαρύ 

µεταλλικό έλασµα στο µπροστινό της τµήµα, 

που χρησιµοποιείται για να ωθεί αντικείµενα 

άµµο, χώµα και γενικώς συντρίµµια. 

Υπάρχουν τρεις ποικιλίες:  

1. Μια ευθεία λεπίδα (λεπίδα S), η οποία 

είναι µικρή, δεν κάνει καµπύλη και χωρίς 

πλευρικά φτερά, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για λεπτή διαβάθµιση. 

 

2. Μια γενικής χρήσης λεπίδα (λεπίδα U), 

η οποία έχει αρκετή καµπυλότητα, και 

µεγάλα πλευρικά πτερύγια, για να 

µεταφέρει περισσότερο υλικό. 
 

3. Μία "SU" λεπίδα, συνδυασµός των από 

πάνω που έχει µικρότερο πλάτος,  

µικρότερη καµπυλότητα, και µικρότερες 

πλευρικές πτέρυγες. Αυτή η λεπίδα 

χρησιµοποιείται τυπικά για ώθηση 

σωρών µεγάλων βράχων, όπως σε ένα 

λατοµείο. 

Οι λεπίδες µπορούν να τοποθετηθούν εγκάρσια στο µήκος του πλαισίου, ή υπό 

γωνία, µερικές φορές διαθέτοντας κυλίνδρους για µεταβολή της γωνίας αυτής εν 

κινήσει. Το κάτω µέρος της λεπίδας µπορεί να ακονισθεί, π.χ. για να κόψει δέντρα 

από την ρίζα. 

Μερικές φορές, µια µπουλντόζα χρησιµοποιείται για να ωθήσει ένα άλλο 

χωµατουργικό εξάρτηµα γνωστό ως «ξύστρα», το οποίο αφαιρεί το χώµα που εξέχει 

και το µετατοπίζει σε πιο ρηχό έδαφος (πλήρωση). Αυτός είναι κι ο λόγος που 

πολλές λεπίδες µπουλντόζας έχουν ενισχυµένο κεντρικό τµήµα. Οι λεπίδες 

µπουλντόζας έχουν και στρατιωτική χρήση. Μπορούν προαιρετικά να τοποθετηθούν 

σε βαρέα οχήµατα µάχης, όπως τράκτορες πυροβολικού.  

Εικόνα 55: Μπουλντόζα μα λεπίδα 

τύπου U, μεγάλης χωρητικότητας. 

(Πηγή:http://en.wikipedia.org/wiki/B

ulldozer) 

Εικόνα 56: Με λεπίδα τύπου SU. 

(Πηγή:http://www.diytrade.com/china

/pd/7174813/Bulldozer_SD6G.html) 
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Επίσης µπορούν να τοποθετηθούν σε άρµατα µάχης (Τανκ), όπου µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να καθαρίσουν εµπόδια, αντιαρµατικές νάρκες, και να 

σκάψουν αυτοσχέδια καταφύγια. Οι εφαρµογές τους στη µάχη περιλαµβάνουν τον 

καθαρισµό από εµπόδια του πεδίου µάχης και την προετοιµασία θέσεων επίθεσης. 

 

3.2.4.3. Σπαστήρας/Μαχαίρια 

Ο σπαστήρας είναι το µακρύ «µαχαίρι» (ή 

νύχι) στο πίσω µέρος της µπουλντόζας. Ο 

σπαστήρας µπορεί είναι µονός (µονού 

στελέχους / γιγαντιαίο µαχαίρι) ή οµάδες 

των δύο ή περισσοτέρων (πολλαπλών 

µαχαιριών).  

Συνήθως, ένα µονού στελέχους προτιµάται 

για τα βαριά σχισίµατα. Ο σπαστήρας είναι 

εξοπλισµένος µε ένα αντικαταστάσιµο 

µαχαίρι από κράµα χάλυβα-βολφραµίου. 

Μπορεί και σπάει τους βράχους στην 

επιφάνεια του εδάφους σε µικρά µπάζα, 

εύκολα στο χειρισµό και τη µεταφορά, τα 

οποία µπορούν στη συνέχεια να 

αφαιρεθούν και να διαβαθµιστούν. Ένα λιγότερο κοινό εξάρτηµα είναι ένα οριζόντιο 

µαχαίρι το οποίο έχει την ικανότητα να κόψει στη µέση ένα κορµό δέντρου.89 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 

Εικόνα 57: Σπαστήρας με πολλαπλά μαχαίρια. 

(Πηγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer) 

Εικόνα 58: Μπουλντόζα με μονό μαχαίρι. 

(Πηγή:http://www.supplierlist.com/product_view/sinowaycn/55129/100370/SIN

OWAY_BulldozerMD32.htm) 
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3.2.4.4. Μετατροπές 

Στην πάροδο του χρόνου έχουν γίνει κάποιες 

µετατροπές στην µπουλντόζα, και έχει εξελιχθεί 

σε ένα νέου είδους µηχάνηµα το οποίο µπορεί 

να δουλέψει µε τρόπους που αρχικά δεν θα 

µπορούσε. Ένα παράδειγµα είναι οι φορτωτές, 

οι οποίοι δηµιουργήθηκαν αφαιρώντας τη 

λεπίδα και προσθέτοντας έναν µεγάλης 

χωρητικότητας κουβά µε υδραυλικούς 

βραχίονες οι οποίοι µπορούν να τον 

ανυψώσουν και να τον χαµηλώσουν κατά 

βούληση από τον χειριστή. Κάποιες ελαφριές 

µπουλντόζες για παράδειγµα συνήθως 

χρησιµοποιούνται στην αποµάκρυνση του 

χιονιού. Παρ 'όλα αυτά, οι αρχικές µπουλντόζες 

χωµατουργικών εργασιών εξακολουθούν να 

είναι αναντικατάστατες για εργασίες όπως η αποψίλωση δασών, τα χωµατουργικά, η 

ισοπέδωση του εδάφους και το σκάψιµο δρόµων. Οι βαριές µπουλντόζες κυρίως 

χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία του εδάφους για την κατασκευή κτιρίου. Η 

κατασκευή, όµως, γίνεται κυρίως από µικρές µπουλντόζες και φορτωτές.90 

3.2.4.5. Ιστορικά 

Οι πρώτες µπουλντόζες είχαν προσαρµοστεί 

σε τρακτέρ που χρησιµοποιούνταν για να 

οργώσουν λιβάδια. Η ευελιξία των τρακτέρ 

σε µαλακό έδαφος για την υλοτόµηση και 

στην οδοποιία, συνέβαλε στην ανάπτυξη 

των θωρακισµένων τανκ κατά τον Α 

'Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Το 1923 ένας νεαρός αγρότης εν ονόµατι 

James Cummings και ο σχεδιαστής Earl J. 

McLeod έκανε τα πρώτα σχέδια για τη 

µπουλντόζα. 

Ένα αντίγραφο είναι προς επίδειξη στο πάρκο της πόλης Morrowville του Kansas, 

όπου οι δύο τους κατασκεύασαν τη πρώτη µπουλντόζα. Στις 18 ∆εκέµβρη 1923, οι 

δυο τους κατέθεσαν στις Η.Π.Α. δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε αριθµό # 1,522,378 που 

αργότερα εκδόθηκε την 6η Ιανουαρίου 1925 ως "Προσθήκη για Τρακτέρ ». 
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 http://www.engineeringcivil.com/bulldozer-construction-equipment.html 

Εικόνα 59: Μία “Calfdozer” (συμπαγών 

διαστάσεων) από την εταιρία Aveling-

Barford. 

(Πηγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Bull

dozer) 

Εικόνα 60: Μια μπουλντόζα από τη First 

Tractor Company στο νησί Xinbu στη 

Κίνα.  (Πηγή:http://en.wikipedia.org) 
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 Από την δεκαετία του 1920, είχαν ευρεία 

χρήση τα ερπυστριοφόρα οχήµατα. Τα 

τροχοφόρα οχήµατα άρχισαν να χρησιµο-

ποιούνται τη δεκαετία του 1940. Για να 

σκάβουν κανάλια, να συσσωρεύουν γη για 

φράγµατα, και για άλλες χωµατουργικές 

εργασίες. Τα εν λόγω µηχανήµατα ήταν 

εξοπλισµένα µε µια µεγάλου πάχους 

µεταλλική πλάκα µπροστά, τη λεπίδα, η 

οποία πήρε το καµπύλο σχήµα της 

αργότερα. Σε ορισµένα µοντέλα, ο 

οδηγός καθόταν πάνω στο µηχάνηµα, 

χωρίς καµπίνα. Τα εξαρτήµατα (από 

µικρούς κατασκευαστές εξοπλισµού ή 

από τους ίδιους του ιδιοκτήτες των 

µηχανευµάτων) εµφανίστηκαν το 1929. 

Με το πέρασµα των χρόνων οι µπουλντόζες έγιναν µεγαλύτερες και ισχυρότερες, ως 

απάντηση στην όλο και µεγαλύτερη ζήτηση για µηχανήµατα που ταιριάζουν σε 

µεγαλύτερου µεγέθους  χωµατουργικά έργα.  

Οι µπουλντόζες κατασκευάζονταν µε περισσότερη τεχνογνωσία µε το πέρασµα του 

χρόνου. Οι βελτιώσεις περιλαµβάνουν συστήµατα µετάδοσης αντίστοιχα µε το 

αυτόµατο κιβώτιο των αυτοκινήτων, αντί του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων. Η 

κίνηση της λεπίδας πλέον ελέγχεται από υδραυλικούς βραχίονες ή ηλεκτρικούς 

κινητήρες, αντί για βαρούλκα µε συρµατόσχοινα, όπως τα πρώιµα µοντέλα. Οι 

υδραυλικοί βραχίονες επέτρεψαν την εφαρµογή προς τα κάτω δύναµης, πιο ακριβή 

χειρισµό των λεπίδων και αυτοµατοποίηση των ελέγχων. 

Μια πιο πρόσφατη καινοτοµία είναι ο εξοπλισµός της µπουλντόζας µε τεχνολογία 

GPS, όπως κατασκευάζεται για τον ακριβή έλεγχο του χώρου εργασίας, για την 

µετέπειτα κατασκευή.  

 

 

 

Εικόνα 61:  Μία νέας τεχνολογία 

μπουλντόζα θεαματικού μεγέθους και 

δυνατοτήτων. 

(Πηγή:http://api.ning.com/files/59bDOd

NcaHRyOxdnEpLgG27WLB5XtUp7A3Lo*F

DSwVO3wmS95uhSuUNqnfJmJjmTVUI0r

qAmxILRgEv7x0UAxcfBmAA9sbOG/26_C

aterpillarBulldozerD11R795078.jpg) 
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Πιο γνωστός κατασκευαστής µάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί η εταιρία Caterpillar 

από τις Η.Π.Α., η οποία φηµίζεται για την κατασκευή δυνατών και αξιόπιστων 

µηχανηµάτων. Επίσης πολύ  γνωστές εταιρίες είναι η Komatsu, η JCB και η John 

Deere.  

Παρόλο που όλα αυτά τα µηχανήµατα ξεκίνησαν ως απλά εξαρτήµατα και 

προσθήκες σε τρακτέρ, πλέον αποτελούν βασικά µηχανήµατα για την κατασκευή 

µεγάλων δοµικών έργων, καθώς επίσης και για στρατιωτικούς σκοπούς 

παγκοσµίως.91 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 
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3.3. Σπαστήρες/Θραυστήρες 
 

3.3.1. Προέλευση και Λειτουργία  

Υπάρχουν οι φορητοί θραυστήρες (mobile 

crushers) και οι σταθερές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας (stationary plants). Οι φορητοί 

θραυστήρες διαχωρίζονται σε διάφορες 

κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που 

λειτουργούν και την δουλειά για την οποία 

προορίζονται. Οι σταθεροί θραυστήρες 

χρησιµοποιούνται για επεξεργασία φυσικής 

πέτρας, ανακύκλωση δοµικών υλικών, 

επεξεργασία υλικών από χωµατερές και από 

ανακύκλωση. Οι θραυστήρες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για µείωση του µεγέθους, 

ή την µορφοποίηση, των απορριµµάτων, 

έτσι ώστε να µπορούν πιο εύκολα να 

αποσυντίθενται ή να ανακυκλώνονται. 

Επίσης µπορούν να µειώσουν το µέγεθος 

ενός συµπαγούς στερεού  (πρώτης ύλης), όπως για παράδειγµα τον βράχο, έτσι ώστε 

να δηµιουργηθούν κλάσµατα διαφορετικής διαβάθµισης, που θα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ποικιλοτρόπως.  

Σύνθλιψη είναι η διαδικασία κατά την οποία αυξάνονται οι δυνάµεις που ασκούνται 

µε µηχανικό τρόπο, έτσι ώστε να ξεπεράσουν εκείνες των εσωτερικών συνδέσµων 

των µορίων του υλικού που συνθλίβεται. Οι συσκευές σύνθλιψης κρατούν το υλικό 

µεταξύ δύο παράλληλων ή εφαπτόµενων στερεών επιφανειών, και εφαρµόζουν 

επαρκή δύναµη, έτσι ώστε τα µόριά του να χωριστούν (σχιστούν), ή να προκαλέσουν 

οριζόντια παραµόρφωση, ώστε να υπάρξει απόσχιση µεταξύ τους. Οι πρώτοι 

θραυστήρες ήταν χειρός µε πέτρες, όπου το βάρος της πέτρας έδινε ώθηση στην 

µυϊκή δύναµη, και χρησιµοποιείτο αντικριστά σε αµόνι πέτρας. Οι µυλόλιθοι είναι 

τέτοιου τύπου συσκευές θραύσης.  

  

 

Εικόνα 62: Οι θραυστήρες υπάρχουν 

πάνω από 100 χρόνια για χρήση σε 

ορυχεία και όχι μόνο. 

(Πηγή: http://www.kleemann.info/de) 
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3.3.2. ΕΙ∆Η ΘΡΑΥΣΤΗΡΩΝ 

3.3.2.1.  Φορητοί θραυστήρες:  

• Θραυστήρας µε σιαγόνες (Mobile jaw crushers):  

Οι θραυστήρες της κατηγορίας αυτής ενδείκνυνται για υλικά που δεν έχουν 

υγρασία και λόγω του γεγονότος ότι µπορούν να δεχθούν ογκώδη υλικά, είναι 

κατάλληλοι για περιπτώσεις πρωτογενούς θραύσης. Οι θραυστήρες σιαγόνας 

πραγµατοποιούν θραύση µε άσκηση πίεσης.  

Αποτελούνται από δύο επιφάνειες θραύσης εκ των οποίων η µια είναι σταθερή 

και η άλλη κινούµενη. Το υλικό υφίσταται θραύση µεταξύ της ακίνητης και της 

κινητής επιφάνειας λόγω της δύναµης που ασκείται από την κινητή επιφάνεια 

προς την ακίνητη.92 Οι σιαγόνες είναι µακρύτερα τοποθετηµένες στην κορυφή 

από ότι στο κάτω µέρος τους, σχηµατίζοντας ένα κωνικό κεκλιµένο σχήµα, έτσι 

ώστε το υλικό να συνθλίβεται προοδευτικά όλο και σε µικρότερα κοµµάτια 

καθώς ταξιδεύει προς τα κάτω µέχρι να είναι αρκετά µικρό για να διαφύγει από 

το άνοιγµα του πυθµένα. Η κίνηση της σιαγόνας µπορεί να είναι αρκετά µικρή, 

εάν η πλήρη σύνθλιψη δεν επήλθε από ένα χτύπηµα. Η αδράνεια που απαιτείται 

για τη σύνθλιψη του υλικού παρέχεται από ένα σταθµισµένο βολάν που κινεί 

έναν άξονα δηµιουργώντας µια έκκεντρη κίνηση που προκαλεί το κλείσιµο του 

κενού. Οι θραυστήρες µονής και διπλής εναλλαγής σιαγόνων είναι 

κατασκευασµένοι από βαρέου τύπου συνθετικά πλαίσια πλακών µε ενισχυµένα 

πλαϊνά. Τα εξαρτήµατα του θραυστήρα είναι σχεδιασµένα για υψηλές αντοχές 

ώστε να δέχονται ισχυρές δυνάµεις. Τόσο για τα σταθερά όσο και για τα κινητά 

τµήµατα των σιαγόνων έχει χρησιµοποιηθεί Μαγγάνιο. Βαριοί σφόνδυλοι 

επιτρέπουν τη σύνθλιψη και των πιο σκληρών υλικών. Οι θραυστήρες διπλής 

εναλλαγής σιαγόνων µπορεί να διαθέτουν µηχανισµό υδραυλικής εναλλαγής 

ρυθµίσεων. Υπάρχουν τρία είδη θραυστήρων µε σιαγόνες ανάλογα µε τον τρόπο 

που περιστρέφεται η κινούµενη πλάκα και τη θέση της κινητής σιαγόνας. 

 

 

• Blake: καθορίζεται στο χαµηλότερο σηµείο 

• Dodge: καθορίζεται στο ανώτερο σηµείο 

• Universal: καθορίζεται στο µέσο 
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 Έκθεση αναλυτικής Περιγραφής εναλλακτικών συστημάτων – σεναρίων διαχείρισης των 

υπό εξέταση ρευμάτων αποβλήτων, σελ 81-85 

 



 

 Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ευρεία κλίµακα εφαρµογών. Τα µηχανήµατα  των 

έως και 70 τόνων, χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία φυσικής πέτρας και για 

ανακύκλωση, ως ένας κλασσικός πρωτεύον 

θραυστήρας ανακύκλωσης µε δονούµενο αγωγό απόρριψης από το

τον µαγνητικό διαχωριστή εξόδου.

 Η παραγωγή των φορητών θραυστήρων είναι µεταξύ 100

την έκδοσης του µηχανήµατος και τη

παραγωγή, δίνεται έµφαση στο βάρος µεταφοράς και τις διαστάσεις.  Για χρήση σε 

λατοµεία πέτρας, το βάρος των µηχανών ανέρχεται περίπου από 100 έως 400 τόνους, 

για πλήρως ηλεκτρικά µηχανήµατα µε κανονικών διαστάσεων

 

 

• Θραυστήρας κρούσης

 

Οι θραυστήρες του τύπου αυτού βασίζονται στη σφοδρή πρόσκρουση των τεµαχίων 

στην ακίνητη επιφάνεια που αποτελούν τα τοιχώματα του θραυστήρα.

συσσωρεύεται µέσα σε ένα κλουβί, µε ανοίγµατα στο κάτω µέρος, στο άκρο, ή στο 

πλάι του ώστε να επιτραπεί στο επιθυµητού µεγέθους κονιοποιηµένο υλικό να 

διαφύγει. Υπάρχουν δύο τύποι θραυστήρων κρούσης: αυτοί µε οριζόντιο τον άξονα 

του κρουστικού εκκρεµούς και αυτοί µε τον άξονα κάθετο. 

 

1. Με οριζόντιο κρουστικό άξονα (

Σφυρόµυλος 

Πάνω σε έναν κύριο άξονα υπάρχει σειρά 

παράλληλων δίσκων οι οποίοι 

περιφερειακώς φέρουν µικρότερους

που στο χώρο µεταξύ των δίσκων έχουν ένα 

αριθµό σφυριών. Τα τεµάχια του υλικού 

συνήθως τροφοδοτούνται από το πάνω 

άνοιγµα και εκσφενδονίζονται από τα 

ταχέως περιστρεφόµενα σφυριά προς τις 

ακίνητες πλάκες και θραύονται µε 

πρόσκρουση, ως συνέπεια της

κινητικής τους ενέργειας.
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Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ευρεία κλίµακα εφαρµογών. Τα µηχανήµατα  των 

χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία φυσικής πέτρας και για 

ς ένας κλασσικός πρωτεύον θραυστήρας για φυσική πέτρα, ή ως ένας 

θραυστήρας ανακύκλωσης µε δονούµενο αγωγό απόρριψης από τον

µαγνητικό διαχωριστή εξόδου. 

Η παραγωγή των φορητών θραυστήρων είναι µεταξύ 100-1500 τόνοι/ώρα αναλόγως 

ν έκδοσης του µηχανήµατος και την αποδοτικότητα του υλικού. Εκτός από την 

παραγωγή, δίνεται έµφαση στο βάρος µεταφοράς και τις διαστάσεις.  Για χρήση σε 

λατοµεία πέτρας, το βάρος των µηχανών ανέρχεται περίπου από 100 έως 400 τόνους, 

για πλήρως ηλεκτρικά µηχανήµατα µε κανονικών διαστάσεων εξαρτήµατα.

κρούσης (Mobile impact crusher):   

Οι θραυστήρες του τύπου αυτού βασίζονται στη σφοδρή πρόσκρουση των τεµαχίων 

επιφάνεια που αποτελούν τα τοιχώματα του θραυστήρα.

συσσωρεύεται µέσα σε ένα κλουβί, µε ανοίγµατα στο κάτω µέρος, στο άκρο, ή στο 

πλάι του ώστε να επιτραπεί στο επιθυµητού µεγέθους κονιοποιηµένο υλικό να 

διαφύγει. Υπάρχουν δύο τύποι θραυστήρων κρούσης: αυτοί µε οριζόντιο τον άξονα 

κρεµούς και αυτοί µε τον άξονα κάθετο.  

ριζόντιο κρουστικό άξονα (HSI) / 

Πάνω σε έναν κύριο άξονα υπάρχει σειρά 

παράλληλων δίσκων οι οποίοι 

περιφερειακώς φέρουν µικρότερους άξονες 

που στο χώρο µεταξύ των δίσκων έχουν ένα 

Τα τεµάχια του υλικού 

συνήθως τροφοδοτούνται από το πάνω 

άνοιγµα και εκσφενδονίζονται από τα 

ταχέως περιστρεφόµενα σφυριά προς τις 

ακίνητες πλάκες και θραύονται µε 

πρόσκρουση, ως συνέπεια της υψηλής 

ενέργειας. 

                   

/wiki/Crusher 

Εικόνα 63: Θραυστήρας με σφυριά σε 

ημιτομή.

(Πηγή: www.uest.gr)
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Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ευρεία κλίµακα εφαρµογών. Τα µηχανήµατα  των 

χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία φυσικής πέτρας και για 

θραυστήρας για φυσική πέτρα, ή ως ένας 

ν θραυστήρα και 

1500 τόνοι/ώρα αναλόγως 

του υλικού. Εκτός από την 

παραγωγή, δίνεται έµφαση στο βάρος µεταφοράς και τις διαστάσεις.  Για χρήση σε 

λατοµεία πέτρας, το βάρος των µηχανών ανέρχεται περίπου από 100 έως 400 τόνους, 

εξαρτήµατα.93 

Οι θραυστήρες του τύπου αυτού βασίζονται στη σφοδρή πρόσκρουση των τεµαχίων 

επιφάνεια που αποτελούν τα τοιχώματα του θραυστήρα. Το υλικό 

συσσωρεύεται µέσα σε ένα κλουβί, µε ανοίγµατα στο κάτω µέρος, στο άκρο, ή στο 

πλάι του ώστε να επιτραπεί στο επιθυµητού µεγέθους κονιοποιηµένο υλικό να 

διαφύγει. Υπάρχουν δύο τύποι θραυστήρων κρούσης: αυτοί µε οριζόντιο τον άξονα 

Θραυστήρας με σφυριά σε 

ημιτομή. 

(Πηγή: www.uest.gr) 



 

 Στο κάτω µέρος του θραυστήρα υπάρχει σχάρα µε κατάλληλη κλίση των ράβδων 

της, η οποία ρυθµίζει την κοκκοµετρία του εξαγόµενου υλικού και, συνεπώς, το 

ρυθµό παραγωγής του θραυστήρα. Έτσι, η παραγωγή µειώνεται κατά 40% περ

όταν η κοκκοµετρία εξαγωγής µειώνεται από 0

σχάρας δικαιολογεί τόσο το µεγάλο λόγο σµίκρυνσης όσο και την οµοιογένεια του 

παραγόµενου υλικού. 

Εικόνα 64:Τρόπος λειτουργία θραυστήρα με σφυριά (με ένα

 

Βασικό στοιχείο στους θραυστήρες της κατηγορίας αυτής είναι τα σφυριά, καθένα 

από τα οποία έχει βάρος που κυµαίνεται από 70

θραυστήρα. Η τυπική χηµική σύσταση των χαλύβδινων σφυριών είναι 

S =0.4-1.0%, Μn =12-14%, Ρ= 0.06%.

Η ειδική κατανάλωση των θραυστήρων κυµαίνεται από 1

εξαρτάται από τη σκληρότητα του υλικού της τροφοδοσίας. Η παραγωγή του 

θραυστήρα ελαττώνεται µε την αύξηση των φθορών και αυτό µπορεί να εξηγηθεί 

από το γεγονός ότι µειώνεται η κινητική ενέργεια της επαφής. Για το λόγο αυτό 

άλλωστε, τα νέα µηχανήµατα θραύσης έχουν µειωµένη µάζα σφυριού και 

αναπτύσσουν µεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής, η οποία µπορεί να φθάσει τις 400 

rpm.94  

Οι HSI µηχανές πωλούνται ως σταθερές µονάδες

τοποθετηµένα πάνω σε ερπυστριοφόρο. Τα 

ανακύκλωσης, σε σκληρά και µαλακά υλικά. Στα προηγούµενα χρόνια η πρακτική 

χρήση της HSI θραυστήρων περιοριζόταν σε µαλακά υλικά 

είναι ο ασβεστόλιθος, φωσφορικό, γύψο, σχιστόλιθοι, ωστόσο οι βελτιώσεις στη 

µεταλλουργία άλλαξαν την εφαρµογή αυτών των µηχανών.
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 Έκθεση αναλυτικής Περιγραφής εναλλακτικών συστημάτων 

υπό εξέταση ρευμάτων αποβλήτων, σελ 81

 

Στο κάτω µέρος του θραυστήρα υπάρχει σχάρα µε κατάλληλη κλίση των ράβδων 

της, η οποία ρυθµίζει την κοκκοµετρία του εξαγόµενου υλικού και, συνεπώς, το 

ρυθµό παραγωγής του θραυστήρα. Έτσι, η παραγωγή µειώνεται κατά 40% περ

όταν η κοκκοµετρία εξαγωγής µειώνεται από 0-40 mm σε 0-25 mm. Η ύπαρξη της 

σχάρας δικαιολογεί τόσο το µεγάλο λόγο σµίκρυνσης όσο και την οµοιογένεια του 

Τρόπος λειτουργία θραυστήρα με σφυριά (με έναν και δύο ρότορες)

(Πηγή: www.uest.gr) 

 

Βασικό στοιχείο στους θραυστήρες της κατηγορίας αυτής είναι τα σφυριά, καθένα 

από τα οποία έχει βάρος που κυµαίνεται από 70-100 Κg, ανάλογα µε το είδος του 

θραυστήρα. Η τυπική χηµική σύσταση των χαλύβδινων σφυριών είναι 

14%, Ρ= 0.06%. 

Η ειδική κατανάλωση των θραυστήρων κυµαίνεται από 1-3 g/t

εξαρτάται από τη σκληρότητα του υλικού της τροφοδοσίας. Η παραγωγή του 

θραυστήρα ελαττώνεται µε την αύξηση των φθορών και αυτό µπορεί να εξηγηθεί 

το γεγονός ότι µειώνεται η κινητική ενέργεια της επαφής. Για το λόγο αυτό 

άλλωστε, τα νέα µηχανήµατα θραύσης έχουν µειωµένη µάζα σφυριού και 

αναπτύσσουν µεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής, η οποία µπορεί να φθάσει τις 400 

πωλούνται ως σταθερές µονάδες, ή σαν ρυµουλκούµενα 

τοποθετηµένα πάνω σε ερπυστριοφόρο. Τα HSI χρησιµοποιούνται στον τοµέα της 

ανακύκλωσης, σε σκληρά και µαλακά υλικά. Στα προηγούµενα χρόνια η πρακτική 

θραυστήρων περιοριζόταν σε µαλακά υλικά και µη λεία υλικά, όπως 

είναι ο ασβεστόλιθος, φωσφορικό, γύψο, σχιστόλιθοι, ωστόσο οι βελτιώσεις στη 

µεταλλουργία άλλαξαν την εφαρµογή αυτών των µηχανών. \  

                   

Έκθεση αναλυτικής Περιγραφής εναλλακτικών συστημάτων – σεναρίων διαχε

υπό εξέταση ρευμάτων αποβλήτων, σελ 81-85 
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Στο κάτω µέρος του θραυστήρα υπάρχει σχάρα µε κατάλληλη κλίση των ράβδων 

της, η οποία ρυθµίζει την κοκκοµετρία του εξαγόµενου υλικού και, συνεπώς, το 

ρυθµό παραγωγής του θραυστήρα. Έτσι, η παραγωγή µειώνεται κατά 40% περίπου 

25 mm. Η ύπαρξη της 

σχάρας δικαιολογεί τόσο το µεγάλο λόγο σµίκρυνσης όσο και την οµοιογένεια του 

 

και δύο ρότορες) 

Βασικό στοιχείο στους θραυστήρες της κατηγορίας αυτής είναι τα σφυριά, καθένα 

, ανάλογα µε το είδος του 

θραυστήρα. Η τυπική χηµική σύσταση των χαλύβδινων σφυριών είναι C =1.0-1.4%, 

t προϊόντος και 

εξαρτάται από τη σκληρότητα του υλικού της τροφοδοσίας. Η παραγωγή του 

θραυστήρα ελαττώνεται µε την αύξηση των φθορών και αυτό µπορεί να εξηγηθεί 

το γεγονός ότι µειώνεται η κινητική ενέργεια της επαφής. Για το λόγο αυτό 

άλλωστε, τα νέα µηχανήµατα θραύσης έχουν µειωµένη µάζα σφυριού και 

αναπτύσσουν µεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής, η οποία µπορεί να φθάσει τις 400 

ή σαν ρυµουλκούµενα 

χρησιµοποιούνται στον τοµέα της 

ανακύκλωσης, σε σκληρά και µαλακά υλικά. Στα προηγούµενα χρόνια η πρακτική 

και µη λεία υλικά, όπως 

είναι ο ασβεστόλιθος, φωσφορικό, γύψο, σχιστόλιθοι, ωστόσο οι βελτιώσεις στη 

σεναρίων διαχείρισης των 



 

 

2. Με κάθετο κρουστικό άξονα (

 

Οι θραυστήρες VSI χρησιµοποιούν διαφορετική προσέγγιση, που περιλαµβάνει ένα 

υψηλής ταχύτητας ρότορα µε ανθεκτικές στη φθορά άκρες και ένα χώρο θραύσης 

που έχει σχεδιαστεί για να «βάλει» τον βράχο εναντίον του. Οι θραυστήρες VSI 

αξιοποιούν περισσότερο την ταχύτητα παρά

πρωταρχική δύναµη για να σπάσουν το βράχο. 

Στη φυσική του κατάσταση, ο βράχος έχει ακανόνιστη και ανώµαλη επιφάνεια. 

Εφαρµόζοντας επιφανειακή δύναµη (πίεση) έχει ως αποτέλεσµα 

σωµατιδίων µε απρόβλεπτο κα

οµοιόµορφη εφαρµογή της δύναµης θραύσης τόσο κατά µήκος της επιφάνειας του 

βράχου, καθώς και µέσω της µάζας του βράχου. Ο βράχος, ανεξάρτητα από το 

µέγεθός του, έχει φυσικές ρωγµές (ελαττώµατα) στη δοµή του. Κ

"βάλλεται" από τον θραυστήρα VSI κατά ενός στέρεου αµονιού, ρηγµατώνεται και 

σπάει κατά µήκος αυτών των ρωγµών.

 Το τελικό µέγεθος των σωµατιδίων µπορεί να ελέγχεται µε: α) την ταχύτητα µε την 

οποία ο βράχος ρίχνεται έναντι του άκµονα και β) 

του ρότορα και το σηµείο πρόσκρουσης στο αµόνι. Το προϊόν που προκύπτει από τη 

σύνθλιψη µε θραυστήρα VSI 

για τις σύγχρονες εφαρµογές, όπως το υπόστρωµα ασφαλτόστρωσης 

αυτοκινητόδροµων. Με 

πολύ µεγαλύτερη τραχύτητα

θραυστήρα HSI και άλλες µεθόδους σύνθλιψης.

 

 

Εικόνα 65: Τρόπος λειτουργίας θραυστήρα και η διαδρομή του υλικού μέσα του.

(Πηγή:

άθετο κρουστικό άξονα (VSI) 

VSI χρησιµοποιούν διαφορετική προσέγγιση, που περιλαµβάνει ένα 

υψηλής ταχύτητας ρότορα µε ανθεκτικές στη φθορά άκρες και ένα χώρο θραύσης 

που έχει σχεδιαστεί για να «βάλει» τον βράχο εναντίον του. Οι θραυστήρες VSI 

αξιοποιούν περισσότερο την ταχύτητα παρά τη δύναµη της επιφανείας

πρωταρχική δύναµη για να σπάσουν το βράχο.  

Στη φυσική του κατάσταση, ο βράχος έχει ακανόνιστη και ανώµαλη επιφάνεια. 

Εφαρµόζοντας επιφανειακή δύναµη (πίεση) έχει ως αποτέλεσµα 

απρόβλεπτο και τυπικά µη-κυβικό σχήµα. Επίσης 

οµοιόµορφη εφαρµογή της δύναµης θραύσης τόσο κατά µήκος της επιφάνειας του 

βράχου, καθώς και µέσω της µάζας του βράχου. Ο βράχος, ανεξάρτητα από το 

µέγεθός του, έχει φυσικές ρωγµές (ελαττώµατα) στη δοµή του. Κ

"βάλλεται" από τον θραυστήρα VSI κατά ενός στέρεου αµονιού, ρηγµατώνεται και 

σπάει κατά µήκος αυτών των ρωγµών. 

Το τελικό µέγεθος των σωµατιδίων µπορεί να ελέγχεται µε: α) την ταχύτητα µε την 

οποία ο βράχος ρίχνεται έναντι του άκµονα και β) την απόσταση µεταξύ του άκρου 

του ρότορα και το σηµείο πρόσκρουσης στο αµόνι. Το προϊόν που προκύπτει από τη 

σύνθλιψη µε θραυστήρα VSI έχει γενικά κυβικό σχήµα, όπως αυτό που απαιτείται 

σύγχρονες εφαρµογές, όπως το υπόστρωµα ασφαλτόστρωσης 

 αυτή τη µέθοδο, επίσης, µπορούµε να συνθλίψουµε 

πολύ µεγαλύτερη τραχύτητα, περισσότερο από ότι θα µπορούσαµε µ

άλλες µεθόδους σύνθλιψης.   

Τρόπος λειτουργίας θραυστήρα και η διαδρομή του υλικού μέσα του.

(Πηγή:http://www.kleemann.info/de) 

120 

VSI χρησιµοποιούν διαφορετική προσέγγιση, που περιλαµβάνει ένα 

υψηλής ταχύτητας ρότορα µε ανθεκτικές στη φθορά άκρες και ένα χώρο θραύσης 

που έχει σχεδιαστεί για να «βάλει» τον βράχο εναντίον του. Οι θραυστήρες VSI 

επιφανείας (πίεση), ως 

Στη φυσική του κατάσταση, ο βράχος έχει ακανόνιστη και ανώµαλη επιφάνεια. 

Εφαρµόζοντας επιφανειακή δύναµη (πίεση) έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

Επίσης επιτρέπει την 

οµοιόµορφη εφαρµογή της δύναµης θραύσης τόσο κατά µήκος της επιφάνειας του 

βράχου, καθώς και µέσω της µάζας του βράχου. Ο βράχος, ανεξάρτητα από το 

µέγεθός του, έχει φυσικές ρωγµές (ελαττώµατα) στη δοµή του. Καθώς ο βράχος 

"βάλλεται" από τον θραυστήρα VSI κατά ενός στέρεου αµονιού, ρηγµατώνεται και 

Το τελικό µέγεθος των σωµατιδίων µπορεί να ελέγχεται µε: α) την ταχύτητα µε την 

την απόσταση µεταξύ του άκρου 

του ρότορα και το σηµείο πρόσκρουσης στο αµόνι. Το προϊόν που προκύπτει από τη 

όπως αυτό που απαιτείται 

σύγχρονες εφαρµογές, όπως το υπόστρωµα ασφαλτόστρωσης 

µπορούµε να συνθλίψουµε υλικά µε 

θα µπορούσαµε µε ένα 

Τρόπος λειτουργίας θραυστήρα και η διαδρομή του υλικού μέσα του. 
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Με τη πρόοδο της τεχνολογίας, καθίσταται πλέον εύκολη η µεταφορά των 

µηχανηµάτων αυτών, χάρη στις διαστάσεις και το βάρος τους, και είναι ιδανικά για 

µεγάλη ποικιλία εφαρµογών. Τα µηχανήµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 

για λατοµικές εργασίες, αφού µε απόδοση τροφοδοσίας 450-1000 τόνων/ώρα, είναι 

εξαιρετικά ισχυρά και αποδοτικά. 

 

• Θραυστήρες κώνου (Mobile cone crushers): 

Ένας θραυστήρας κώνου είναι παρόµοιος σε λειτουργία µε ένα περιστροφικό 

θραυστήρα, µε µικρότερη κλίση στο θάλαµο θρυµµατισµού και περισσότερες από 

µια παράλληλες ζώνες µεταξύ των ζωνών σύνθλιψης. Ένας θραυστήρας κώνου 

σπάει τον βράχο συµπιέζοντάς τον µέσα σε έναν έκκεντρο γυροσκοπικό θάλαµο, ο 

οποίος καλύπτεται από ένα ανθεκτικό στην φθορά µανδύα, και η εσώκλειστη κοίλη 

χοάνη καλύπτεται από µια κοίλη µαγγανίου. 

Καθώς ο βράχος εισέρχεται στην κορυφή του θραυστήρα κώνου, σφηνώνεται και 

συνθλίβεται µεταξύ του µανδύα και της επενδυµένης κοίλης. Τα µεγάλα κοµµάτια 

του µεταλλεύµατος σπάνε µια φορά, και στη συνέχεια πέφτουν σε χαµηλότερη θέση 

(επειδή είναι τώρα µικρότερα), όπου σπάνε κι άλλο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται 

µέχρις ότου τα κοµµάτια να είναι αρκετά µικρά για να πέσουν µέσα από το 

στενότερο άνοιγµα στον πυθµένα του θραυστήρα. Ένας θραυστήρας κώνου είναι 

κατάλληλος να συνθλίψει µια ποικιλία, από µέτριας και άνω σκληρότητας, 

µεταλλευµάτων και πετρωµάτων. Έχει το πλεονέκτηµα της αξιόπιστης κατασκευής, 

της υψηλής παραγωγικότητας, την εύκολη ρύθµιση και το χαµηλότερο λειτουργικό 

κόστος. Επίσης σε περίπτωση υπερβολικής φόρτωσης του θραυστήρα κώνου 

υπάρχει σύστηµα προστασίας του που λειτουργεί µε ελατήριο απελευθέρωσης, 

δηλαδή επιτρέπει να περάσει το φορτίο µέσα από τους θαλάµους σύνθλιψης χωρίς 

ζηµιά στο θραυστήρα. 

Εικόνα 66: Θραυστήρας της εταιρίας Kleemann, τύπου Mobirex ΜΡ 150 Ζ 

(Πηγή: http://www.kleemann.info/de) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ∆ευτερεύοντες θραυστήρες

 

 Όλο και πιο συχνά οι σταθερές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αντικαθίστα

κινητές µονάδες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί µια ανώτερη ποιότητα 

σκυροδέµατος και διαβάθµισης 

µονάδες σύνθλιψης, οι ∆ευτερεύοντες θραυστήρες κρούσης και θραυστήρες 

κώνων, οι οποίοι ανάλογα µε τις τεχνικές απαιτήσεις µπορ

µε ή χωρίς συνηµµένη µονάδα διαλογής. Οι δευτερεύοντες θραυστήρες µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν είτε ως δευτεροταγ

την φύση της εργασίας.

Ακόµα και περίπλοκες τεχνικές διαδικασίες µπορούν να αντιµετωπιστούν 

σήµερα µε διαφορετικά αλληλοσυνδεόµενα φορητά µηχανήµατα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 67

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Jaw_crusher#Jaw_crusher

Εικόνα 68: Συνδυασμός φορητών θραυστήρων που μπορούν να λειτουργήσουν σαν 

μια πλήρως λειτουργική μονάδα επεξεργασίας και διαβάθμισης

θραυστήρες (Mobile secondary crushers): 

Όλο και πιο συχνά οι σταθερές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αντικαθίστα

κινητές µονάδες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί µια ανώτερη ποιότητα 

σκυροδέµατος και διαβάθµισης υλικών, έχουν σχεδιαστεί και δευτερεύουσες 

νθλιψης, οι ∆ευτερεύοντες θραυστήρες κρούσης και θραυστήρες 

κώνων, οι οποίοι ανάλογα µε τις τεχνικές απαιτήσεις µπορούν να λειτουργήσ

µε ή χωρίς συνηµµένη µονάδα διαλογής. Οι δευτερεύοντες θραυστήρες µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν είτε ως δευτεροταγείς ή τριτοταγείς θραυστήρες ανάλογα µε 

φύση της εργασίας. 

Ακόµα και περίπλοκες τεχνικές διαδικασίες µπορούν να αντιµετωπιστούν 

σήµερα µε διαφορετικά αλληλοσυνδεόµενα φορητά µηχανήµατα.

67: Θραυστήρας κώνου Nordberg HP400 Cone Crusher

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaw_crusher#Jaw_crusher

Συνδυασμός φορητών θραυστήρων που μπορούν να λειτουργήσουν σαν 

μια πλήρως λειτουργική μονάδα επεξεργασίας και διαβάθμισης

(Πηγή: http://www.kleemann.info/de) 
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Όλο και πιο συχνά οι σταθερές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αντικαθίστανται µε 

κινητές µονάδες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί µια ανώτερη ποιότητα 

και δευτερεύουσες 

νθλιψης, οι ∆ευτερεύοντες θραυστήρες κρούσης και θραυστήρες 

να λειτουργήσουν 

µε ή χωρίς συνηµµένη µονάδα διαλογής. Οι δευτερεύοντες θραυστήρες µπορούν 

θραυστήρες ανάλογα µε 

Ακόµα και περίπλοκες τεχνικές διαδικασίες µπορούν να αντιµετωπιστούν 

σήµερα µε διαφορετικά αλληλοσυνδεόµενα φορητά µηχανήµατα.  

Θραυστήρας κώνου Nordberg HP400 Cone Crusher 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaw_crusher#Jaw_crusher) 

Συνδυασμός φορητών θραυστήρων που μπορούν να λειτουργήσουν σαν 

μια πλήρως λειτουργική μονάδα επεξεργασίας και διαβάθμισης 
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• Φορητοί διαλογείς (Mobile screen plants):  

Το εύρος των φορητών διαλογέων εκτείνεται µεταξύ 7 - 18,4 τ.µ. επιφάνειας 

διαλογής. Είτε είναι σχεδιασµένοι σε διώροφη ή τριώροφη διαµόρφωση, µε ή χωρίς 

χοάνη τροφοδοσίας κλπ, οι διαλογείς είναι κατάλληλοι για χρήση οπουδήποτε 

απαιτείται υψηλή παραγωγικότητα και διαχωρισµός βαρέων υλικών. Έχουν 

σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τη βέλτιστη προσαρµογή για κάθε 

περίπτωση.  

Για παράδειγµα, όλα τα µηχανήµατα λατοµείου είναι ντιζελοηλεκτρικά και ως εκ 

τούτου ιδιαίτερα κατάλληλα για συνδυασµένη λειτουργία απέναντι από άλλον 

θραυστήρα. Σήµερα η απόδοση των κινητών µονάδων διαλογής φθάνει µέχρι τους 

1000 τόνους/ώρα, ανάλογα µε τον τύπο και τη συνοχή του επεξεργαζόµενου υλικού, 

καθώς και του τελικού προϊόντος που πρόκειται να κατασκευαστεί. 

Επίσης προσφέρονται κυλινδρικοί διαλογείς διαφορετικών διαστάσεων για χρήση µε 

υλικά που σκαλώνουν. ∆ιατίθεται ως ξεχωριστή κινητή µονάδα ή ως αντικριστό 

κοµµάτι άλλης µονάδας, ο κυλινδρικός διαλογέας είναι η πιο αποτελεσµατική 

παραλλαγή της πρωτογενούς διαλογής. 

 

  

Εικόνα 69: Φορητή μονάδα επεξεργασίας και διαβάθμισης. 

(Πηγή: http://www.kleemann.info/de)  



 

• Συνδυασµοί Ενοποίησης Μηχανηµάτων (

Μέχρι πρότινος χρησιµοποιείτο µόνο σύµπλεγµα σταθερών µηχανηµάτων για 

πολύπλοκες διαδικασίες. Αλλά χάρη στις τεχνικές εξελίξεις στην τεχνολογία των 

µηχανηµάτων αυτών, γίνεται ολοένα και πιο δυνατό σήµερα να χρησιµοποιηθούν 

περισσότερα κινητά µηχανήµατα. Οι

υψηλή απόδοση και είναι ειδικά σχεδιασµένες για τέτοιες εφαρµογές. Σήµερα 

προσφέρεται ένα ευρύ φάσµα από πρωτογενείς και δευτερογενείς θραυστήρες 

σχεδιασµένους µε αξιοπιστία και υψηλή απόδοση για αλληλένδετες εγκατ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 70:  Ένας ακόμη συνδυασμός Φορητών θραυστήρων, που δημιουργείται 

(Πηγή: 

Συνδυασµοί Ενοποίησης Μηχανηµάτων (Interlinked plant combinations

Μέχρι πρότινος χρησιµοποιείτο µόνο σύµπλεγµα σταθερών µηχανηµάτων για 

πολύπλοκες διαδικασίες. Αλλά χάρη στις τεχνικές εξελίξεις στην τεχνολογία των 

µηχανηµάτων αυτών, γίνεται ολοένα και πιο δυνατό σήµερα να χρησιµοποιηθούν 

περισσότερα κινητά µηχανήµατα. Οι κινητές µονάδες (θραυστήρες) έχουν πλέον 

υψηλή απόδοση και είναι ειδικά σχεδιασµένες για τέτοιες εφαρµογές. Σήµερα 

προσφέρεται ένα ευρύ φάσµα από πρωτογενείς και δευτερογενείς θραυστήρες 

σχεδιασµένους µε αξιοπιστία και υψηλή απόδοση για αλληλένδετες εγκατ

  

Ένας ακόμη συνδυασμός Φορητών θραυστήρων, που δημιουργείται 

αναλόγως με τις ανάγκες του έργου. 

(Πηγή: : http://www.kleemann.info/de) 
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combinations):  

Μέχρι πρότινος χρησιµοποιείτο µόνο σύµπλεγµα σταθερών µηχανηµάτων για 

πολύπλοκες διαδικασίες. Αλλά χάρη στις τεχνικές εξελίξεις στην τεχνολογία των 

µηχανηµάτων αυτών, γίνεται ολοένα και πιο δυνατό σήµερα να χρησιµοποιηθούν 

κινητές µονάδες (θραυστήρες) έχουν πλέον 

υψηλή απόδοση και είναι ειδικά σχεδιασµένες για τέτοιες εφαρµογές. Σήµερα 

προσφέρεται ένα ευρύ φάσµα από πρωτογενείς και δευτερογενείς θραυστήρες 

σχεδιασµένους µε αξιοπιστία και υψηλή απόδοση για αλληλένδετες εγκαταστάσεις.  

 

Ένας ακόμη συνδυασμός Φορητών θραυστήρων, που δημιουργείται 



 

3.3.2.2. Σταθεροί θραυστήρες

Η διαδικασία σχεδίασης έχει βελτιστοποιηθεί και υπολογιστεί µε τη χρήση 

σύγχρονων προγραµµάτων προσοµοίωσης. Η εφαρµογή της διάταξης λαµβάνει χώρα 

στο τµήµα του έργου που θα χρησιµοποιηθεί και δηµιουργείται ένα αρχικό σχέδιο, 

λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές 

συζητούνται και πραγµατοποιούνται µέσω επικοινωνίας του τελικού χρήστη µε την 

εταιρεία παραγωγής του θραυστήρα. 

 

 

 

Κατά τον σχεδιασµό των σταθερών εγκαταστάσεων, ποτέ µια µονάδα δεν είναι 

όµοια µε κάποια άλλη, λόγω των διαφορετικών αναγκών που προκύπτουν. Οπότε 

είναι καθοριστικό όχι µόνο να συναντούν τις απαιτήσεις τις απαιτήσεις 

προδιαγραφές, αλλά και να τις υπερβαίνουν αν χρειαστεί. Έχουν χρήση για:

• Φυσική πέτρα 

Κατά την επεξεργασία της φυσικής πέτρας, αν είναι σκληρή, µεσαίας σκληρότητας ή 

µαλακή, λεία ή τραχιά, η ποιότητα του τελικού προϊόντος έχει προκαθοριστεί από τις

µηχανές επεξεργασίας. Συνεπώς, τα µηχανήµατα όπως οι τροφοδότες, χονδροειδείς 

διαχωριστές και µονάδες διαλογής έχουν προκαθορισµένες προδιαγραφές από τον 

κατασκευαστή. 

 

 

Εικόνα

(Πηγή: 

Σταθεροί θραυστήρες 

Η διαδικασία σχεδίασης έχει βελτιστοποιηθεί και υπολογιστεί µε τη χρήση 

σύγχρονων προγραµµάτων προσοµοίωσης. Η εφαρµογή της διάταξης λαµβάνει χώρα 

στο τµήµα του έργου που θα χρησιµοποιηθεί και δηµιουργείται ένα αρχικό σχέδιο, 

λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές προδιαγραφές. Οι τελικές λύσεις αναπτύσσονται, 

συζητούνται και πραγµατοποιούνται µέσω επικοινωνίας του τελικού χρήστη µε την 

εταιρεία παραγωγής του θραυστήρα.  

Κατά τον σχεδιασµό των σταθερών εγκαταστάσεων, ποτέ µια µονάδα δεν είναι 

όµοια µε κάποια άλλη, λόγω των διαφορετικών αναγκών που προκύπτουν. Οπότε 

είναι καθοριστικό όχι µόνο να συναντούν τις απαιτήσεις τις απαιτήσεις 

προδιαγραφές, αλλά και να τις υπερβαίνουν αν χρειαστεί. Έχουν χρήση για:

Κατά την επεξεργασία της φυσικής πέτρας, αν είναι σκληρή, µεσαίας σκληρότητας ή 

µαλακή, λεία ή τραχιά, η ποιότητα του τελικού προϊόντος έχει προκαθοριστεί από τις

µηχανές επεξεργασίας. Συνεπώς, τα µηχανήµατα όπως οι τροφοδότες, χονδροειδείς 

διαχωριστές και µονάδες διαλογής έχουν προκαθορισµένες προδιαγραφές από τον 

Εικόνα 71:  Σταθερή μονάδα επεξεργασίας. 

(Πηγή: http://www.kleemann.info/de) 
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Η διαδικασία σχεδίασης έχει βελτιστοποιηθεί και υπολογιστεί µε τη χρήση 

σύγχρονων προγραµµάτων προσοµοίωσης. Η εφαρµογή της διάταξης λαµβάνει χώρα 

στο τµήµα του έργου που θα χρησιµοποιηθεί και δηµιουργείται ένα αρχικό σχέδιο, 

προδιαγραφές. Οι τελικές λύσεις αναπτύσσονται, 

συζητούνται και πραγµατοποιούνται µέσω επικοινωνίας του τελικού χρήστη µε την 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τον σχεδιασµό των σταθερών εγκαταστάσεων, ποτέ µια µονάδα δεν είναι 

όµοια µε κάποια άλλη, λόγω των διαφορετικών αναγκών που προκύπτουν. Οπότε 

είναι καθοριστικό όχι µόνο να συναντούν τις απαιτήσεις τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές, αλλά και να τις υπερβαίνουν αν χρειαστεί. Έχουν χρήση για: 

Κατά την επεξεργασία της φυσικής πέτρας, αν είναι σκληρή, µεσαίας σκληρότητας ή 

µαλακή, λεία ή τραχιά, η ποιότητα του τελικού προϊόντος έχει προκαθοριστεί από τις 

µηχανές επεξεργασίας. Συνεπώς, τα µηχανήµατα όπως οι τροφοδότες, χονδροειδείς 

διαχωριστές και µονάδες διαλογής έχουν προκαθορισµένες προδιαγραφές από τον 



 

• Σύνθλιψη 

 

Βασικές συνιστώσες, όπως η ενιαία εναλλαγή θραυστήρων µε σιαγόνες για 

πρωτογενή θραύση σκληρής και λείας πέτρας, θραυστήρες κρούσης για πρωτογενή 

θραύση σκληρού, ηµίσκληρου και µαλακού ασβεστόλιθου, θραυστήρες κρούσης για 

την πρωτογενή και δευτερογενή θραύση των κατασκευαστικών υλικών που οδεύουν 

για ανακύκλωση, καθώς και θραυστή

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια στάδια θραύσης τους.

 

 

• Άµµος και χαλίκι 

 

Η επεξεργασία άµµου και χαλικιού για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

υλικών απαιτεί σωστό σχεδιασµό και υλοποίηση. Σηµαντικός παράγοντας δεν είναι 

µόνο η αρχική επένδυση, αλλά και σε µεγάλο βαθµό

τούτου επιβάλλεται η στενή συνεργασία των διαχειριστών του έργου

εταιρεία παραγωγής του µη

της εγκατάστασης. Όπως και 

µηχανήµατα επεξεργασίας, όπως πλυντήρια και µηχανές ταξινόµησης

παράγοντες για την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 

 

 

Εικόνα 72:  Πλήρης ανάπτυξη σταθερής μονάδας στο χώρο εργασίας, με εμφανείς τους 

ταινιόδρομους που επικοινωνούν τα διάφορα τμήματα της μονάδας.

(Πηγή: http://www.imas

Βασικές συνιστώσες, όπως η ενιαία εναλλαγή θραυστήρων µε σιαγόνες για 

γενή θραύση σκληρής και λείας πέτρας, θραυστήρες κρούσης για πρωτογενή 

θραύση σκληρού, ηµίσκληρου και µαλακού ασβεστόλιθου, θραυστήρες κρούσης για 

την πρωτογενή και δευτερογενή θραύση των κατασκευαστικών υλικών που οδεύουν 

για ανακύκλωση, καθώς και θραυστήρες κρούσης σκληρών πετρωµάτων για τα 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια στάδια θραύσης τους. 

 

 

Η επεξεργασία άµµου και χαλικιού για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

υλικών απαιτεί σωστό σχεδιασµό και υλοποίηση. Σηµαντικός παράγοντας δεν είναι 

µόνο η αρχική επένδυση, αλλά και σε µεγάλο βαθµό, το λειτουργικό κόστος. Ως εκ 

η στενή συνεργασία των διαχειριστών του έργου

εταιρεία παραγωγής του µηχανήµατος, για την συνεχή παρακολούθηση του συνόλου 

της εγκατάστασης. Όπως και για την επεξεργασία της φυσικής πέτρας, τα 

µηχανήµατα επεξεργασίας, όπως πλυντήρια και µηχανές ταξινόµησης

παράγοντες για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Πλήρης ανάπτυξη σταθερής μονάδας στο χώρο εργασίας, με εμφανείς τους 

ταινιόδρομους που επικοινωνούν τα διάφορα τμήματα της μονάδας.

http://www.imas-conveyors.com/index_el.html
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Βασικές συνιστώσες, όπως η ενιαία εναλλαγή θραυστήρων µε σιαγόνες για 

γενή θραύση σκληρής και λείας πέτρας, θραυστήρες κρούσης για πρωτογενή 

θραύση σκληρού, ηµίσκληρου και µαλακού ασβεστόλιθου, θραυστήρες κρούσης για 

την πρωτογενή και δευτερογενή θραύση των κατασκευαστικών υλικών που οδεύουν 

ρες κρούσης σκληρών πετρωµάτων για τα 

Η επεξεργασία άµµου και χαλικιού για την παραγωγή υψηλής ποιότητας δοµικών 

υλικών απαιτεί σωστό σχεδιασµό και υλοποίηση. Σηµαντικός παράγοντας δεν είναι 

το λειτουργικό κόστος. Ως εκ 

η στενή συνεργασία των διαχειριστών του έργου, µε την 

για την συνεχή παρακολούθηση του συνόλου 

την επεξεργασία της φυσικής πέτρας, τα 

µηχανήµατα επεξεργασίας, όπως πλυντήρια και µηχανές ταξινόµησης, είναι βασικοί 

Πλήρης ανάπτυξη σταθερής μονάδας στο χώρο εργασίας, με εμφανείς τους 

ταινιόδρομους που επικοινωνούν τα διάφορα τμήματα της μονάδας. 

conveyors.com/index_el.html) 



 

• Μείγµατα αποβλήτων από κατασκευές

 

Λόγω των όλο και λιγότερο διαθέσιµων χώρων υγειονοµικής ταφής και τη συνεχή 

εξάντληση των φυσικών αποθεµάτων πρώτων υλών, γίνεται ολοένα και πιο 

σηµαντικός, για το µέλλον, ο διαχωρισµός των αποβλήτων από κατασκευές και τω

ανακυκλώσιµων δοµικών υλικών. 

σύµφωνα µε το νόµο, να διαχωριστούν ανάλογα µε το υλικό ή την θερµική 

απόρριψή τους. Αυτό απαιτεί την συλλογή των απορριµµάτων και στην συνέχεια τον 

διαχωρισµό τους σε ανακυκλώσιµα 

χρησιµοποιηθούν είτε για ανακύκλωση, είτε σε ορισµένες περιπτώσεις, να 

αποσυντεθούν θερµικά. 

 

• Ανακύκλωση δοµικών υλικών

 

Θραύσµατα, όπως τούβλα, οπλισµένο σκυρόδεµα,

συγκεκριµένα µπάζα, 

ανακυκλώσιµων δοµικών υλικών που µπορεί να παρέχονται για 

επαναχρησιµοποίηση (για παράδειγµα ως 

για την βάση υδραυλικών εγκαταστάσεων) . Αυτή η διαδικασία είναι φιλική πρ

περιβάλλον και εξοικονοµεί 

700 τόνοι/ώρα)95 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
95

 http://www.kleemann.info

Εικόνα 73: Σταθερή μονάδα με εγκιβωτισμένους ταινιόδρομους.

ίγµατα αποβλήτων από κατασκευές 

Λόγω των όλο και λιγότερο διαθέσιµων χώρων υγειονοµικής ταφής και τη συνεχή 

εξάντληση των φυσικών αποθεµάτων πρώτων υλών, γίνεται ολοένα και πιο 

, για το µέλλον, ο διαχωρισµός των αποβλήτων από κατασκευές και τω

ανακυκλώσιµων δοµικών υλικών. Τα ανάµικτα δοµικά απορρίµµατα,

σύµφωνα µε το νόµο, να διαχωριστούν ανάλογα µε το υλικό ή την θερµική 

απόρριψή τους. Αυτό απαιτεί την συλλογή των απορριµµάτων και στην συνέχεια τον 

διαχωρισµό τους σε ανακυκλώσιµα κλάσµατα τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είτε για ανακύκλωση, είτε σε ορισµένες περιπτώσεις, να 

αποσυντεθούν θερµικά.  

Ανακύκλωση δοµικών υλικών 

τούβλα, οπλισµένο σκυρόδεµα, άσφαλτος από οδικά έργα 

 επεξεργάζονται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

ανακυκλώσιµων δοµικών υλικών που µπορεί να παρέχονται για 

επαναχρησιµοποίηση (για παράδειγµα ως υπόστρωµα οδικών έργων 

για την βάση υδραυλικών εγκαταστάσεων) . Αυτή η διαδικασία είναι φιλική πρ

ον και εξοικονοµεί πρώτες ύλες για την παραγωγή δοµικών υλικών. (έως 

  

                   

info/de/ 

: Σταθερή μονάδα με εγκιβωτισμένους ταινιόδρομους.

(Πηγή: www.triaseco.gr) 
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Λόγω των όλο και λιγότερο διαθέσιµων χώρων υγειονοµικής ταφής και τη συνεχή 

εξάντληση των φυσικών αποθεµάτων πρώτων υλών, γίνεται ολοένα και πιο 

, για το µέλλον, ο διαχωρισµός των αποβλήτων από κατασκευές και των 

ρρίµµατα, θα πρέπει, 

σύµφωνα µε το νόµο, να διαχωριστούν ανάλογα µε το υλικό ή την θερµική 

απόρριψή τους. Αυτό απαιτεί την συλλογή των απορριµµάτων και στην συνέχεια τον 

κλάσµατα τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είτε για ανακύκλωση, είτε σε ορισµένες περιπτώσεις, να 

οδικά έργα  και 

επεξεργάζονται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

ανακυκλώσιµων δοµικών υλικών που µπορεί να παρέχονται για 

υπόστρωµα οδικών έργων  ή ως αδρανή 

για την βάση υδραυλικών εγκαταστάσεων) . Αυτή η διαδικασία είναι φιλική προς το 

πρώτες ύλες για την παραγωγή δοµικών υλικών. (έως 

: Σταθερή μονάδα με εγκιβωτισμένους ταινιόδρομους. 
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3.4.  Ταινιόδροµοι 
 

Οι Ταινιόδροµοι, είναι ένα σύστηµα 

µεταφοράς, και αποτελεί απαραίτητο 

κοµµάτι µηχανολογικού εξοπλισµού µιας 

µονάδας παραγωγής για την µετακίνηση 

των υλικών από τη µία θέση στην άλλη. 

Οι ταινιόδροµοι είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι 

σε εφαρµογές που αφορούν τη µεταφορά 

βαρέων ή ογκωδών υλικών. Επιτρέπουν 

τη γρήγορη και αποδοτική µεταφορά για 

µια ευρεία ποικιλία υλικών, τα οποία τους 

καθιστούν πολύ δηµοφιλείς στο χειρισµό 

υλικών και στις βιοµηχανίες συσκευασίας. 

∆ιατίθενται πολλά είδη µεταφορικών 

συστηµάτων που χρησιµοποιούνται 

σύµφωνα µε τις διαφορετικές ανάγκες των εκάστωτε βιοµηχανιών. Επίσης υπάρχουν 

µεταφορείς µε αλυσίδα ( στο δάπεδο και στο επάνω µέρος) ή µε ιµάντα. 

 

3.4.1. Βαρέως τύπου µεταφορικές ταινίες 

Ειδικές για χρήση σε γραµµές διαλογής µπαζών, λατοµεία, µονάδες παρασκευής 

σκυροδέµατος κλπ 

Αποτελούνται από αυτόνοµες µονάδες (modular), µε ανεξάρτητα modules κίνησης 

και επιστροφής. 

Σε περίπτωση ειδικού απαιτούµενου µήκους, κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια, βάσει 

του σχεδιασµού. 

 
Τα προσφερόµενα µήκη διαµορφώνονται από την απαίτηση του τελικού σχεδιασµού. 
Καθώς υπάρχουν και τα αντίστοιχα προσφερόµενα πλάτη : 500-650-800-1000-1200-
1400-1600 χιλιοστών, αλλά και ειδικές κατασκευές 
 
Περιλαµβάνονται επίσης: 

• Επίπεδος ιµάντας υψηλής πίεσης 

• Ράουλα κίνησης & επιστροφής 

• Σύστηµα κίνησης (µε ηλεκτροµειωτήρα) 

• Χοάνη υποδοχής υλικών 
 
Προαιρετικά: 

• Μπαλκόνια επισκεψιµότητας (πασαρέλες) 

• Σκέπασµα ταινιών για περιορισµό της σκόνης 

• Για κεκλιµένες ταινίες, το σύστηµα έδρασης (κατόπιν σχεδιασµού) 

Εικόνα 74: Τύπος κατακόρυφου ταινιόδρομου 

(Πηγή: http://www.imas-

conveyors.com/index_el.html) 
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3.4.2. ∆ονούµενοι Ταινιόδροµοι 

Ένα δονούµενο σύστηµα µεταφοράς είναι µια µηχανή µε µία σταθερή επιφάνεια 

µεταφοράς που έχει στραµµένα προς τα πάνω τα πλαϊνά της για να σχηµατίζει 

κοίλωµα. Είναι κατάλληλο για δύσκολα, σε υψηλή θερµοκρασία, βρώµικα, ή µε 

διαβρωτικές ουσίες περιβάλλοντα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µεταφέρουν 

µεταλλικά εξαρτήµατα που µόλις έχουν εξέλθει από χύτευση και η θερµοκρασία 

τους µπορεί να φτάσει πάνω από 820 ° C. Λόγω του ότι είναι σταθεροποιηµένα τα 

ταψιά µεταφοράς, οι δονούµενοι µεταφορείς µπορούν επίσης να εκτελέσουν 

εργασίες όπως η ταξινόµηση, διαλογή, και διαβάθµιση των υλικών. Οι δονούµενοι 

µεταφορείς έχουν κατασκευαστεί για να µεταφέρουν υλικά υπό γωνίες άνω των 45 ° 

χρησιµοποιώντας ειδικού σχήµατος ταψιά. Τα επίπεδα ταψιά µεταφέρουν τα 

περισσότερα είδη υλικών σε κλίση µέχρι και 5°.96 

 

 

 

 

                                                           
96

 http://en.wikipedia.org/wiki/Conveyors  

    http://en.wikipedia.org/wiki/Conveyor_system 

    www.triaseco.gr 

    http://www.imas-conveyors.com/ 

 

Εικόνα 75: Ταινιόδρομοι μεγάλου μήκους  και αντοχών, ελληνικής κατασκευής. 

(Πηγή:http://www.imas-conveyors.com/index_el.html) 

 



 

 Εικόνα 

(Πηγή: 

Εικόνα 76: Ταινιόδρομος με πλύση και διαχωρισμό

Πηγή: http://www.cdeglobal.com/products/m2500)
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http://www.cdeglobal.com/products/m2500) 
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Εικόνα 77:  Μαγνητικό πέτρωμα. 

(Πηγή: http://vitor-takasue-portfolio.wikispaces.com/Goals+9-21) 

3.5. Ηλεκτροµαγνητικός Γερανός 
 

 

3.5.1. Προέλευση 

 

Ας εξηγήσουµε τι είναι ο µαγνήτης. Είναι κάθε υλικό το οποίο ελκύει το σίδερο και 

άλλα υλικά που περιέχουν σίδηρο. Οι µαγνήτες µας είναι πολύ χρήσιµοι τη σήµερον 

ηµέρα, αλλά ανακαλύφθηκαν δυο χιλιετίες πριν στην Ελλάδα, στην περιοχή της 

Μαγνησίας (από όπου πήραν και το όνοµά τους) . Οι κάτοικοι της πόλης πρόσεξαν 

κάτι παράξενο σε κάποιες πέτρες, ότι έλκονταν και απωθούνταν από άλλες πέτρες ή 

υλικά. Αυτό συνέβη επειδή αυτές οι πέτρες περιείχαν µαγνητίτη, οι πέτρες που  

περιέχουν αυτό το υλικό έλκουν υλικά που περιέχουν σίδηρο. Η έλξη και η απώθηση 

µαγνητικών υλικών ονοµάζεται µαγνητισµός.  

 
 
 
 

 

 
 
 
3.5.2. Η σχέση του Μαγνητισµού µε τον Ηλεκτροµαγνητισµό 

 

Όπου υπάρχει ηλεκτρισµός, υπάρχει και µαγνητισµός. Πάντα, το υπάρχον ηλεκτρικό 

φορτίο θα παράγει ένα µαγνητικό πεδίο. Αυτή η σχέση µεταξύ του ηλεκτρισµού και 

του µαγνητισµού ονοµάζεται ηλεκτροµαγνητισµός. Τα καλώδια που διαπερνώνται 

από ηλεκτρισµό έχουν µαγνητικό πεδίο που ορίζεται από κύκλους που το κέντρο 

τους βρίσκεται κατά µήκος του καλωδίου.  
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Τα κύρια τρία χαρακτηριστικά ενός µαγνητικού πεδίου που δηµιουργείται από 

ηλεκτρικό φορτίο είναι: 

• Ότι µπορεί να τεθεί εντός κι εκτός λειτουργίας (ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας 

το ηλεκτρικό φορτίο) 

• Μπορεί να αναστραφεί η πολικότητά του (αντιστρέφοντας τους πόλους του 

ηλεκτρικού φορτίου) 

• Μπορεί να ρυθµιστεί η δύναµή του (δηµιουργώντας πιο πολλές σπείρες µε το ίδιο 

καλώδιο και το ίδιο ηλεκτρικό Φορτίο).   

 

 

 

 

3.5.3. Η λειτουργία του Ηλεκτροµαγνήτη 

 

Ένας Ηλεκτροµαγνήτης περιέχει τοποθετηµένο ένα σιδηροµαγνητικό υλικό µέσα σε 

σωληνοειδές σπείρωµα και έτσι δηµιουργείται ο ηλεκτροµαγνητισµός. 

Πολλαπλασιάζοντας τη δύναµη του µαγνητικού πεδίου επειδή το σιδηροµαγνητικό 

υλικό γίνεται µαγνήτης. Η δύναµη του µαγνητικού πεδίου  του  σωληνοειδούς 

µπορεί να γίνει εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές πιο δυνατή τοποθετώντας ένα 

σιδηροµαγνητικό υλικό µέσα του. Ο Ηλεκτροµαγνήτης είναι κατά βάση ένας 

µαγνήτης που µπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας.  

 
 

Εικόνα 78:  Αντιστροφή πολικότητας. 

(Πηγή: www.google.com) 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αυξήσεις 
κι άλλο τη δύναµη του Ηλεκτροµαγνήτη, 
όπως: 

• Αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου 

στο σωληνοειδές σπείρωµα. 

• Αύξηση των σπειρών του 

σωληνοειδούς. 

• Το να µειωθεί η απόσταση µεταξύ 

των σπειρών αυτών. 

• Χρησιµοποιώντας πιο δυνατό 

σιδηροµαγνητικό υλικό. 

 

3.5.4. Τα πλεονεκτήµατα του Ηλεκτροµαγνητικού Γερανού από τους 

συµβατικούς 

 

Πλεονέκτηµα θα βρούµε µόνο σε µάντρες 

διαχείρισης σκραπ που αφορά τον χειρισµό 

σιδηρούχων µετάλλων µε τον 

ηλεκτροµαγνητισµό. Καθώς ο ανοξείδωτος 

χάλυβας είναι µη µαγνητικός. Υπάρχουν 

ηλεκτρικοί γερανοί που λειτουργούν ως 

γερανογέφυρες, αλλά αυτοί δεν είναι 

ηλεκτροµαγνητικοί. Αυτοί έχουν το 

πλεονέκτηµα του πολύ ακριβή χειρισµού, 

φρένα µε πηνίο που είναι 

ηλεκτροµαγνητικά, µεγάλη ασφάλεια και 

χαµηλά επίπεδα θορύβου. Επίσης, δεν 

ρυπαίνουν οπότε χρησιµοποιούνται 

συνήθως σε εσωτερικούς χώρους 

εργοστασίων και σε αποθήκες. Εάν ο 

χειριστής αφήσει τα χειριστήρια, αυτά 

επανέρχονται στην κεντρική θέση και πάλι 

(νεκρά), επιτυγχάνοντας ακόµα πιο ασφαλή 

λειτουργία.97 

 

                                                           
97http://wiki.answers.com/Q/What_advantages_do_electromagnetic_cranes_have_ov
er_standard_cranes 

Εικόνα 79: Οπτικοποίηση του μαγνητικού 

πεδίου. 

(Πηγή: www.google.com) 

Εικόνα 80:  Ηλεκτρομαγνητικό εξάρτημα 

προσαρτημένο σε απλό γερανό. 

(Πηγή: www.google.com) 
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3.5.5. Χρήση του Ηλεκτροµαγνήτη 

 
Στη ζωή µας χρησιµοποιούµε καθηµερινά ηλεκτροµαγνήτες, όπως οι πιστωτικές 

κάρτες, οι σκληροί δίσκοι των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή το κουδούνι του 

σπιτιού µας και άλλα. 

Ωστόσο στον τοµέα µας έχουν και πιο βαριά χρήση, στους γερανούς µε 

ηλεκτροµαγνήτη, για την µεταφορά παράγωγων του σιδήρου, όπως παλαιά 

αυτοκίνητα και άλλα κατεστραµµένα µεταλλικά αντικείµενα. Βρίσκουν χρήση 

κυρίως σε εργοτάξια εκµετάλλευσης σκραπ µετάλλου που πάει προς ανακύκλωση σε 

κάποια χαλυβουργεία. 

Στο δικό µας εργοτάξιο είναι απαραίτητοι για το διαχωρισµό των 

σιδηροµεταλλευµάτων, όπως ο οπλισµός του σκυροδέµατος, από τα άλλα δοµικά 

αφού έχουν σπάσει κι είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός τους. Ένας τρόπος για τη 

χρήση του ηλεκτροµαγνήτη είναι να βρίσκεται πάνω από τον ταινιόδροµο και όπως 

περνάνε τα υλικά µετά από ένα πρώτο σπάσιµο να αποµακρύνει τα µεταλλικά πριν 

πάνε για το επόµενο στάδιο διαβάθµισης. 98 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
98

 http://vitor-takasue-portfolio.wikispaces.com/Goals+9-21 
 

Εικόνα 81:  Ηλ/μαγνητικός γερανός μεταφέρει μεταλλικά αντικείμενα. 

(Πηγή: http://www.lwf.org/site/News2?abbr=for_&page=NewsArticle&id=5925) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...Όπως ο βασιλιάς Μίδας µετέτρεπε ότι άγγιζε σε 

χρυσό, έτσι κι εµείς πρέπει να µετατρέψουµε όλα αυτά 

τα σκουπίδια της σύγχρονης κοινωνίας σε όφελος µας, 

να µετατρέψουµε το άχρηστο σε χρήσιµο....» 
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4.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

Η θέση στην οποία επιλέξαµε να τοποθετήσουµε το εργοστάσιο ανακύκλωσης 

δοµικών υλικών που µελετάµε βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 4.605,96 m2 στην 

περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου στη ∆υτική Αττική. Το οικόπεδο αυτό µάλιστα 

είναι σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και βρίσκεται σε ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ , όπου 

σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 5 του νόµου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/11-3-2005), 

επιτρέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων που συνδέονται άµεσα 

µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως διαλογή, µεταφόρτωση, επεξεργασία, 

αξιοποίηση βιοµηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων. 

Ένας από τους λόγους που επιλέξαµε τη θέση αυτή είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε 

βιοµηχανική ζώνη, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβληµα µε τους περίοικους λόγω του 

παραγόµενου θορύβου, επίσης ο ∆ήµος Ασπροπύργου απέχει περίπου 20 χλµ από 

την Αθήνα και µε το οδικό του δίκτυο που διαθέτει , µπορεί άνετα να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες των πολλών περιοχών, καθώς απέχει 2 χλµ από την Αττική οδό και 

400µ. από την Λεωφόρο Νάτο. 

Αξίζει να επίσης επισηµάνουµε ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες µονάδες επεξεργασίας 

στην εν λόγω περιοχή, οπότε µε την κατασκευή του έργου θα επέλθει άµεση µείωση 

του περιβαλλοντικού και οικονοµικού κόστους µεταφοράς των αποβλήτων προς 

αξιοποίηση σε εγκαταστάσεις άλλων περιοχών. 

 

 

 

Εικόνα 82: Πανοραμική άποψη του οικοπέδου.  

(Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012) 
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Εικόνα 83: Βόρεια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Νοτιοδυτικά. 

(Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012) 

 

 

 

Εικόνα 84: Βόρεια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Νοτιοδυτικά. 

 (Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012)  
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Εικόνα 85: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Βόρεια. 

 (Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012)  

 

 

Εικόνα 86: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Βορειοδυτικά. 

(Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012)  
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Εικόνα 87: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Βορειοδυτικά. 

(Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012)  

 

 

Εικόνα 88: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Ανατολικά. 

(Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012)  
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4.2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί η µονάδα ανακύκλωσης θα καλυφτεί µε 

άσφαλτο, ενώ περιµετρικά του οικοπέδου  θα πραγµατοποιηθεί δεντροφύτευση για 

την ελαχιστοποίηση της µετάδοσης του θορύβου και της µεταφοράς σκόνης στα 

γειτονικά οικόπεδα. Επίσης παρατηρήσαµε ότι οι γειτονικές µονάδες έχουν 

περιµετρικούς τοίχους άνω των τριών µέτρων, καθώς και συστήµατα ασφαλείας.  

Αυτό συµβαίνει επειδή στην περιοχή παρατηρούνται συχνά κλοπές. Έτσι κι εµείς 

επιλέξαµε να κατασκευάσουµε περιµετρικό τοίχο µε ύψος 3 µέτρα, ο οποίος θα 

αποτελείται από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα.  

 

 

Εικόνα 89: Τοίχος από προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος.  

(Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012- Γειτονικό κτίριο) 
 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΕΚΚ θα αποτελούνται από χώρους υποδοχής 

των ΑΕΚΚ, χώρους διαλογής και αποθήκευσης των ανακτηµένων υλικών, χώρους 

επεξεργασίας, ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων, καθώς 

και χώρους για τον απαραίτητο τεχνικό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τέλος θα 

υπάρχει ένας κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος όπου θα φυλάγονται τα τυχόν 

επικίνδυνα απόβλητα, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην αναµιγνύονται µε άλλα ΑΕΚΚ 

και να εξασφαλίζεται η µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους 

σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία.   



141 

 

Η Μονάδα θα περιλαµβάνει επίσης οικίσκους προσωπικού και αποθήκης, κοντέινερ 

συλλογής υλικών προδιαλογής, γεφυροπλάστιγγα, και δεξαµενές τροφοδοσίας 

καυσίµου και νερού για την καταστολής της σκόνης στο θραυστήρα. 

Οι χώροι απόθεσης και αποθήκευσης θα είναι κλειστού τύπου, προκειµένου να 

προστατεύονται από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων και θα πρέπει να 

πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για υγιεινή και ασφάλεια. Επίσης όλοι οι χώροι της 

εγκατάστασης θα διαθέτουν συστήµατα εξαερισµού, πυρανίχνευσης και 

πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό. 

 

 

 

Εικόνα 90: Κοντέινερ προσωρινής αποθήκευσης υλικών και φορτωτής για τη μεταφορά 

τους.  

(Πηγή: Εικόνα από την επίσκεψή μας σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο στις 02/04/2012) 
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4.3. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Είσοδος και έλεγχος του είδους των αποβλήτων 

Το οικόπεδο θα διαθέτει δυο πύλες, οι οποίες θα έχουν  συρόµενη µεταλλική 

θύρα και θα λειτουργούν ως είσοδος-έξοδος ανάλογα µε την περίσταση. Η 

µια θα εξυπηρετεί τα φορτηγά και η άλλη θα εξυπηρετεί τα Ι.Χ. Τα φορτία 

θα εισέρχονται από την πύλη εισόδου και ελέγχου, ώστε να γίνεται 

µακροσκοπικός έλεγχος πριν τη ζύγιση. 

2. Ζύγιση εισερχόµενων και εξερχόµενων φορτίων 

Για την ζύγιση των φορτίων αυτών, η εγκατάσταση θα διαθέτει ηλεκτρονική 

γεφυροπλάστιγγα µε δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα µήκους 15 µέτρων 

και πλάτους 3 µέτρων µε ικανότητα ζύγισης 50 τόνους. Μετά τη ζύγιση θα 

εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά και τα υλικά θα καταλήγουν στον 

χώρο εκφόρτωσης. 

3. Τµήµα επεξεργασίας 

a. Εργασίες θραύσης και κοσκινίσµατος 

Με τη βοήθεια φορτωτή τα υλικά θα οδηγούνται στο κόσκινο και στη 

συνέχεια στον σπαστήρα, από όπου µε χρήση µαγνητικού διαχωριστή, 

προσαρτηµένο στον σπαστήρα, θα αποµακρύνονται τα µέταλλα. Από τη 

διαδικασία αυτή θα προκύπτουν 2 διαφορετικά κλάσµατα, ένα 

χονδρόκοκκο και ένα λεπτόκοκκο. Τα υπολείµµατα της διαδικασίας θα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά κοντέινερ και θα οδηγούνται σε 

ΧΥΤΑ προς τελική διάθεση.  

b. ∆ιαχείριση παραγόµενων προϊόντων 

Τα παραγόµενα υλικά θα καταλήγουν σε σιλό αποθήκευσης µέχρι τη 

µεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτηµένους αποδέκτες για περαιτέρω 

αξιοποίηση. Ανάλογα µάλιστα µε τη διάσταση που θα έχουν, θα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για πλήρωση χαντακιών, ως άµµος σκυροδέµατος, 

ως υποκατάστατο 3Α στην οδοποιία ή για πλήρωση ανενεργών 

λατοµείων. 

c. ∆ιαχείριση υπολειµµάτων ανακύκλωσης 

Τα υπολείµµατα της ανακύκλωσης αποτελούνται από υλικά απαλλαγµένα 

από χώµατα και οικοδοµικά υλικά και θα οδηγούνται καθηµερινά για 

διάθεση σε ΧΥΤΑ. Ο όγκος των υλικών αυτών εκτιµούµε ότι θα είναι της 

τάξης του 1% της συνολικής ποσότητας. 

 

4. Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

Πέραν των ανωτέρων τµηµάτων, για την εύρυθµη λειτουργία της όλης 

εγκατάστασης προβλέπονται επίσης αποδυτήρια προσωπικού και γραφείο 

διοίκησης και ελέγχου, όπου θα πραγµατοποιούνται όλες οι ∆ιοικητικές 

εργασίες. 



143 

 

4.4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στο χώρο της εγκατάστασης θα πραγµατοποιείται Ανακύκλωση και προσωρινή 

αποθήκευση αποβλήτων ΑΕΚΚ , µε σκοπό την παραγωγή ∆ευτερογενών πρώτων 

υλών και προϊόντων. Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται µε υλικά από 

κατασκευαστικές εργασίες, χωµατουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις, έργα τεχνικών 

υποδοµών, φυσικές και τεχνητές καταστροφές. Στη µονάδα αυτή επιπλέον θα 

διαχωρίζονται µε χειροδιαλογή και τυχόν άλλα, πλην σκυροδέµατος και ασφάλτου, 

χρήσιµα υλικά όπως µέταλλα, ξύλα, γυαλί τα οποία και θα διατίθενται απευθείας προς 

ανακύκλωση σε συνεργαζόµενες µονάδες. 

Η δυναµικότητα τροφοδοσίας της εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 600 τόνους 

ανά ηµέρα, για οκτάωρη βάρδια λειτουργίας, ενώ µια µικρή ποσότητα ηµερησίως θα 

είναι υπολείµµατα που θα αποµακρύνονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά πριν 

την µεταφορά τους σε ΧΥΤΑ για τελική διάθεση.  Στις εργασίες που θα λαµβάνουν 

χώρα στην προαναφερόµενη εγκατάσταση περιλαµβάνονται: 

• Η παραλαβή αποβλήτων 

• Το κοσκίνισµα 

• Η θραύση των χονδρόκοκκων κλασµάτων 

Η µεταφορά των αποβλήτων στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας, διάθεσης ή 

αξιοποίησης  θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα 

καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στο δρόµο. 

Τα ΑΕΚΚ που θα µεταφέρονται στις µονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να 

περιέχουν οικιακά απορρίµµατα. Τα ανάµικτα απόβλητα δεν µπορούν να 

παραµείνουν στους χώρους υποδοχής για περισσότερο από 30 µέρες από την άφιξή 

του σε αυτούς. Τα αδρανή υλικά µπορούν να µείνουν έως 6 µήνες, ενώ τα 

ανακτηµένα υλικά θα πρέπει µέσα σε 12 µήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά, ή σε 

εγκεκριµένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. 

Τα αδρανή κατάλοιπα, οι πέτρες και τα χώµατα που θα προκύψουν από την 

επεξεργασία των ΑΕΚΚ, θα χρησιµοποιούνται σε επιχωµατώσεις, επικαλύψεις 

χώρων υγειονοµικής ταφής, καθώς και αποκαταστάσεις τοπίων και ανενεργών 

λατοµείων.  
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4.5. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 

Η περιοχή που θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα είναι κυρίως βιοµηχανική – 

βιοτεχνική περιοχή. Οι δεκάδες αυτές µονάδες που είναι ήδη εγκατεστηµένες εκεί  

αποτελούν πηγή ατµοσφαιρικής και ακουστικής ρύπανσης, ενώ αξιόλογη 

συνεισφορά έχει και η κίνηση των οχηµάτων, λόγω της φύσεως όµως της περιοχής 

κα του µεγέθους του έργου γίνεται ικανοποιητική διασπορά των ρύπων και 

διατηρείται µια καλή ατµοσφαιρική ποιότητα.  

Μερικές αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία της 

εγκατάστασης είναι οι εξής: 

• Μικρή επιβάρυνση του οδικού δικτύου από την κίνηση των οχηµάτων. 

• Αύξηση των επιπέδων θορύβου κατά τη φάση της κατασκευής 

• Μικρή οπτική όχληση λόγω της αποθήκευσης υλικών στον προαύλιο χώρο 

• Παραγωγή σκόνης από την κίνηση των οχηµάτων και την φορτοεκφόρτωση 

των υλικών 

Αντιθέτως όµως, από τη λειτουργία της εγκατάστασης θα προκύψουν πολλά θετικά 

όπως: 

• ∆ραστική µείωση των προϊόντων που διαφορετικά θα οδηγούνταν σε ΧΥΤΑ 

ή προς ανεξέλεγκτη διάθεση στο περιβάλλον.  

• Ανάκτηση πρώτων υλών από τα απόβλητα αυτά µε µικρή κατανάλωση 

ενέργειας 

• ∆ιατήρηση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών του περιβάλλοντος 

• Μείωση του περιβαλλοντικού και οικονοµικού κόστους µεταφοράς των 

αποβλήτων προς ανακύκλωση. 

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής ώστε να βελτιώσουν τη 

διαχείριση των αποβλήτων τους, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση 

του ποσοστού ανακύκλωσης της περιοχής 

• Σηµαντική οικονοµική συνεισφορά στον ∆ήµο αλλά και την περιοχή 

• Η ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την 

περιοχή 
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4.6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Κατά τη φάση της κατασκευής: 

• Κατάλληλη διαχείριση και διάθεση όλων των αποβλήτων που θα παραχθούν 

από τη φάση της κατασκευής 

• Κάλυψη και διαβροχή των υλικών και των επιφανειών, µε σκοπό τον 

περιορισµό της εκποµπής σκόνης κατά τη διάρκεια των εργασιών 

• Λήψη µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου  

• Εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων πυροπροστασίας στο εργοτάξιο 

• Εφαρµογή χρονοδιαγράµµατος  για την µεταφορά των υλικών και των 

µηχανηµάτων, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της οδικής κυκλοφορίας 

στην περιοχή. 

Κατά τη φάση της λειτουργίας: 

• ∆ιατήρηση της µονάδας και του περιβάλλοντος χώρου καθαρού 

• Έλεγχος των πρώτων υλών και σωστή λειτουργία της µονάδας, ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος παραµονής τους στη µονάδα 

• Εφαρµογή µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου 

• Μείωση των εκποµπών σκόνης, µε κάλυψη των προσωρινά αποθηκευµένων 

αποβλήτων µετά το πέρας των εργασιών κάθε µέρα, διαβροχή σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα και χρήση συστηµάτων κατακράτησης σκόνης. 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο D. Cander 

στην Περιβαλλοντική Ψυχολογία είναι «σαν να

 περιµένεις να πάρει φωτιά ένα κτίριο για να

 µελετήσεις τις νέες διατάξεις πυρασφάλειας», 

απλώς στην περίπτωση αυτή αυτός που καίγεται

 είναι ο άνθρωπος!

146 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο D. Cander  

στην Περιβαλλοντική Ψυχολογία είναι «σαν να 

περιµένεις να πάρει φωτιά ένα κτίριο για να 

µελετήσεις τις νέες διατάξεις πυρασφάλειας»,  

απλώς στην περίπτωση αυτή αυτός που καίγεται 

είναι ο άνθρωπος! 
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5.1. ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ 

 

Η εναλλακτική διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων τα καθιστά πηγή πρώτων υλών, 
ενώ παράλληλα συνεισφέρει θετικά στο γενικότερο και µεγάλο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την 
ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, είναι 
πολλαπλά:  
- Επανασχεδιασµός και εξυγίανση του δικτύου συλλογής και διαχείρισης των 

οικοδοµικών απορριµµάτων προς όφελος του περιβάλλοντος µε τη χρήση 
αυστηρών κριτηρίων – προδιαγραφών.  

- Εξοικονόµηση πρώτων υλών, συνήθως µη ανανεώσιµων, όπως πετρέλαιο και 
µεταλλεύµατα.  

- Μείωση κατά βάρος και όγκο των στερεών αποβλήτων που εναποτίθεται σε ΧΥΤΑ 
και επαναχρησιµοποίηση σηµαντικού µέρους από τα υλικά.  

- Σηµαντική αύξηση του χρόνου ζωής των τελικών χώρων διάθεσης απορριµµάτων 
και πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιµου όγκου τους προς διάθεση µη 
αξιοποιήσιµων αποβλήτων. - Σηµαντική µείωση και σταδιακή εξάλειψη των 

φαινοµένων ανεξέλεγκτης απόρριψης σε ευαίσθητους αποδέκτες (ρέµατα, περιοχές 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, κ.λπ.).  

- Προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των φυσικών πόρων µε την µείωση 

χρήσης λατοµικών προϊόντων και την αντικατάστασή τους από ανακυκλωµένα 

αδρανή.  

- Συµβολή στην ανάπλαση ανενεργών λατοµείων µε την πλήρη επανένταξή τους στο 

φυσικό περιβάλλον µέσω αξιοποίησης προϊόντων και υπολειµµάτων των µονάδων 

αυτών σύµφωνα µε κατάλληλες προδιαγραφές.99 

 

 

5.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

 

• ∆ηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο 

των µηχανικών και των κατασκευαστών 

• Συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των πολιτών για 

περιβαλλοντικά θέµατα 

• Συντελεί στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτισµικού πλούτου της περιοχής της 

εγκατάστασης 

• Βοηθά στην ανάπτυξη της ευρύτερης οικονοµίας της περιοχής (τουρισµός 

κλπ).100 

                                                           
99

 Χ. Μουρκάκος, σελ. 11 
100

 Χ. Μουρκάκος, σελ. 12 
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5.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Με την αξιοποίηση των υπολειµµάτων σκυροδέµατος θα προκύψουν σηµαντικά 

οικονοµικά οφέλη, τα οποία δικαιολογούν τις σχετικές επενδύσεις. Αυτά οφείλονται 

µεταξύ άλλων στη µείωση του κόστους  απόθεσης των υπολειµµάτων 

σκυροδέµατος, στην οικονοµία του νερού πλύσεως και στην επανάκτηση ακριβών 

υλικών, όπως είναι η λεπτόκοκκος καθαρή άµµος απαλλαγµένη από παιπάλη και 

ζηµιογόνες ρυπαρές προσµίξεις. Παράλληλα µε την αύξηση της παραγωγικότητας, η 

ανακύκλωση των υπολειµµάτων, βελτιώνει της συνθήκες παράγωγης από την 

πλευρά του χρήστη για την ποιότητα του σκυροδέµατος. Η διαδικασία αυτή 

ανταποκρίνεται στις νοµοθετηµένες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν σε πολλές χώρες 

για την επανάκτηση χρησιµοποιήσιµων υλικών και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Παρόλα αυτά έχει ορισµένα όρια, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά είναι 

το κόστος µεταφοράς, το οποίο υποχρεώνει την αγορά να προσανατολίζεται στις 

αστικές περιοχές, και το γεγονός ότι πρέπει να διατηρείται σε χαµηλές τιµές. Η 

αγορά για ανακυκλωµένα υλικά επηρεάζεται πολύ από τις προδιαγραφές των 

χρηστών και από τις διάφορες προκαταλήψεις και επιφυλάξεις των καταναλωτών. 

Τελικά η διαθεσιµότητα των τροφοδοτούµενων στο συγκρότηµα υλικών 

προσδιορίζεται από το µέγεθος των κατεδαφίσεων, η οποία κατά κανόνα γίνεται 

µέσα σε παλαιότερες και µεγαλύτερες πόλεις. 

Οι τιµές κόστους διαφέρουν ανάλογα µε την τοποθεσία και τις συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή. Η τεχνολογική βελτίωση της παραγωγής και τα κίνητρα 

που πρέπει να παρέχει η διοίκηση για την τόνωση της ανακύκλωσης, συντελούν στη 

µείωση του κόστους εκµετάλλευσης, είναι όµως υποχρεωτική η σύνταξη 

οικονοµοτεχνικής µελέτης. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Εθνικού Οικοδοµικού 

Συνδέσµου της Γαλλίας για παράδειγµα, εκτιµάται ότι το κόστος διαχείρισης των 

οικοδοµικών αποβλήτων αποτελεί το 3% του κύκλου εργασιών του κλάδου των 

κατασκευών. Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς, καθώς 

η ποσότητα και ο όγκος των οικοδοµικών απορριµµάτων αρκετές φορές καθιστά 

οικονοµικά ασύµφορη τη µεταφορά τους σε απόσταση µεγαλύτερη από µερικές 

δεκάδες χιλιοµέτρων.101 

  

                                                           
101

 Μαρία Γιαννή, περιοδικό κτίριο, τεύχος 178 , σελ 55 
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Σε µελέτη που εκπονήθηκε από το ίδρυµα Recycling Network, υπολογίστηκε ότι για 

το έτος 2005 το κόστος για την υγειονοµική ταφή µικτών µπαζών (σκυρόδεµα, 

τούβλα και µπλοκ) ανέρχεται στα 136 δολάρια ανά τόνο, συµπεριλαµβανοµένου του 

κόστους µεταφοράς, το οποίο ανέρχεται στα 31 δολάρια ανά τόνο. Το κόστος για την 

ανακύκλωση των µικτών µπαζών συµπεριλαµβανοµένης την µεταφοράς, ήταν 21 

δολάρια ανά τόνο, εξοικονοµώντας έτσι 84% του κόστους τελικής διάθεσης.  

Όπως υποστηρίζει ο Μάρκ Λένον, η ανακύκλωση κοστίζει τουλάχιστον 50% 

λιγότερο από την υγειονοµική ταφή, για όλα σχεδόν τα υλικά που περιλαµβάνονται 

στα απόβλητα της οικοδοµής. Σε κατεδαφίσεις µεγάλων έργων, όπου παράγεται 

σηµαντικός όγκος αποβλήτων, εξοικονοµούνται σηµαντικά χρηµατικά ποσά από την 

ανακύκλωση.102 

Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποια µεγέθη σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Η 

επένδυση για την εγκατάσταση συγκροτήµατος ανακύκλωσης εξαρτάται από το 

µέγεθος και τη σύνθεση της εγκατάστασης. Σύµφωνα µε αµερικανικές πηγές 

εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ $4,40-$ 8,80 ανά τόνο ετήσιας παραγωγής. Το 

κόστος επεξεργασίας του συγκροτήµατος ανακύκλωσης είναι περίπου $2,76-$6,61 

ανά τόνο ανάλογα µε το µέγεθος της παραγωγής και τις φάσεις επεξεργασίας. Η 

µέση ικανότητα ενός µόνιµου συγκροτήµατος ανακύκλωσης είναι περίπου 150.000 

τόνοι ετησίως, ενώ η επένδυση για το συγκρότηµα αυτό εκτιµάται στα $660.000- 

$1.320.000.103 

Σύµφωνα µε την έρευνά µας, στην Ελλάδα το αντίστοιχο κόστος εγκατάστασης 

κυµαίνεται µεταξύ 100.000-1,5 εκ ευρώ, αναλόγως µε τις δυνατότητες επεξεργασίας 

του συγκροτήµατος και το κόστος του µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς 

συναντάται µεγάλο εύρος τιµών αναλόγως µε την τεχνολογική εξέλιξη των 

µηχανηµάτων. 

Όσον αφορά το κόστος επεξεργασίας αυτό κυµαίνεται στα 7€/τόνο για την 

κατεδάφιση, 4€/τόνο για την καθαρή κατεδάφιση, 10 €/τόνο για τα µπαζοσκούπιδα 

και 0,5€/τόνο για εκσκαφή υλικών, τα οποία χρησιµοποιούνται ως έχουν για την 

ανάπλασή λατοµείων. Τα υλικά που προκύπτουν µπορούν να πωληθούν στο 50% 

του κόστους του λατοµικού υλικού (6-8€/τόνο max), χωρίς να περιλαµβάνεται στην 

τιµή αυτή το κόστος µεταφοράς. 104 
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5.4. ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

 

Οι προσπάθειες ανακύκλωσης οικοδοµικών υλικών προσκρούουν συχνά σε 

αντικειµενικά προβλήµατα αλλά και προκαταλήψεις όπως η απαίτηση των πελατών 

για χρήση “παρθένων υλικών κατασκευής”. Μερικοί από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες ανακύκλωσης είναι τα εξής: 

• Το χαµηλό κόστος εξόρυξης πρώτων υλών σε σχέση µε την τιµή της 

ανακύκλωσης των υλικών 

• Το περιορισµένο χρηµατικό κόστος της εναπόθεσης οικοδοµικών αποβλήτων 

στο περιβάλλον 

• Η έλλειψη ενηµέρωσης τόσο των πολιτών όσο και των ατόµων εκείνων που 

ασχολούνται µε τον οικοδοµικό τοµέα, για τις δυνατότητες ανακύκλωσης 

οικοδοµικών αποβλήτων 

• Η απουσία πιστοποίησης ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των υλικών 

• Η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών σε ίδιο τύπου υλικά από 

χώρα σε χώρα 

• Η  έλλειψη επαρκών και τεκµηριωµένων στοιχείων που αφορούν την 

ποσότητα και την φύση των οικοδοµικών αποβλήτων 

• Η ανοµοιογένεια των υλικών που συγκεντρώνονται και προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές 

• Η εµφάνιση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε µικρές ποσότητες εντός των 

οικοδοµικών αποβλήτων 

• Η µη υποχρεωτική εισαγωγή ειδικών όρων διαχείρισης των οικοδοµικών 

αποβλήτων κατά την σύνταξη συµβολαίων των νέων κατασκευών 

• Η συνεχής “µετακίνηση” των σηµείων παραγωγής οικοδοµικών αποβλήτων, 

γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον έλεγχο των παραγόµενων αποβλήτων 

• Η υιοθέτηση διαφορετικών προσεγγίσεων και προτύπων στη χρήση 

ανακυκλούµενων υλικών από τα κράτη µέλη της Ε.Ε.105 
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5.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ο.Α. 

 

Ορισµένες προτάσεις γα την ουσιαστική ενίσχυση των προσπαθειών ανακύκλωσης 

Ο.Α. περιλαµβάνουν: 

• Την υποχρέωση εργολάβων και µηχανικών για την εκτίµηση των 

παραγόµενων Ο.Α. κατά την κατασκευή νέων έργων και την ανάλυση του 

τρόπου ασφαλούς εναπόθεσης τους στο περιβάλλον. 

• Την παροχή οικονοµικών κινήτρων (π.χ. µείωση καταβαλλόµενων τελών) 

για κάθε συγκεκριµένη ποσότητα ανακυκλωµένων Ο.Α. 

• Τη θεσµοθέτηση υποχρέωσης να περιέχει κάθε οικοδοµικό υλικό 

δεδοµένη αναλογία (π.χ. 20%) ανακυκλωµένων συστατικών 

• Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών υπέρ εκείνων των 

κατασκευαστών που συµµετέχουν στην εθνική προσπάθεια 

επαναξιοποίησης των Ο.Α. 

• Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων που θα περιέχει πληροφορίες για τα 

ανακυκλωµένα υλικά, τη διαδικασία παραγωγής, ανακύκλωσης κ.λπ. 

• Την υποχρέωση των εταιρειών του οικοδοµικού τοµέα να πιστοποιηθούν 

κατά ISO-14001, γεγονός που θα τους οδηγήσει στη µείωση των 

παραγόµενων αποβλήτων.106 

 

Η οργάνωση µιας καµπάνιας ενηµέρωσης σε εθνικό επίπεδο και η προώθηση της 

αγοράς ανακυκλωµένων υλικών, σε συνδυασµό µε την παροχή κινήτρων στους 

εργολάβους για την ενεργή συµµετοχή τους σε προγράµµατα ανακύκλωσης, θα είχε 

πολύ θετικά αποτελέσµατα. Επίσης, η πολιτεία µπορεί να δηµιουργεί κίνητρα για 

τους παραγωγούς να δραστηριοποιηθούν έντονα στην διαδικασία της ανακύκλωσης 

µε:  

 

• Φοροαπαλλαγές όταν χρησιµοποιούν ανακτηµένα υλικά 

• Φοροαπαλλαγές όταν χρησιµοποιούν υλικά που ανακυκλώνονται και 

είναι ακριβότερα απ’ άλλες λύσεις  

• Φοροαπαλλαγές όταν καινοτοµούν στον οικολογικό σχεδιασµό και 

γενικότερα σε πρωτοποριακές κινήσεις  

• Αυξηµένους φόρους στην χρήση πρώτων υλών 
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 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ. 262 



 

Εικόνα

(Πηγή: «Recycling Construction & Demolition Waste», A LEED

 

Η διεύρυνση της αγοράς ανακυκλωµένων προϊόντων είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα 

για την αποδοχή της ανακύκλωσης ως πάγια µέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων.

Βέβαια θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα έως ότου τα ανακυκλωµένα 

αδρανή υλικά αποκτήσουν αγοραστική αξία λόγω της ενδεχόµενης αρχικά 

δυσπιστίας όσον αφορά στην ποιότητά 

καταλυτική επίδραση στο όλο περιβά

πώλησης των παραγόµενων αδρανών υλικών δεν µπορεί να ξεπερνά τις αντίστοιχες 

τιµές πώλησης λατοµικών προϊόντων, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να έχουν 

χαµηλότερη τιµή, ώστε να είναι ανταγωνιστικά. 

 

Από την άλλη µεριά η Το

της στις νέες µεθόδους διαχείρισης, να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας για την εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης, 

να συνεργασθεί µε τα εγκεκριµένα συστήµατ

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες 

πρέπει να ξεχνάµε ότι 

προβλήµατος. 
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 Μ. Χατζηγεωργιάδου, σελ. 120

 

Εικόνα 91: Το τρίγωνο της ανακύκλωσης 

(Πηγή: «Recycling Construction & Demolition Waste», A LEED-based toolkit, 2010)

Η διεύρυνση της αγοράς ανακυκλωµένων προϊόντων είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα 

για την αποδοχή της ανακύκλωσης ως πάγια µέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων.

Βέβαια θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα έως ότου τα ανακυκλωµένα 

αδρανή υλικά αποκτήσουν αγοραστική αξία λόγω της ενδεχόµενης αρχικά 

δυσπιστίας όσον αφορά στην ποιότητά τους, αλλά το υπό έκδοση σχετικό Π∆ θα έχει 

καταλυτική επίδραση στο όλο περιβάλλον. Πάντως σε κάθε περίπτωση, η τιµή 

πώλησης των παραγόµενων αδρανών υλικών δεν µπορεί να ξεπερνά τις αντίστοιχες 

τιµές πώλησης λατοµικών προϊόντων, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να έχουν 

χαµηλότερη τιµή, ώστε να είναι ανταγωνιστικά.  

Από την άλλη µεριά η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να προσαρµόσει την πολιτική 

της στις νέες µεθόδους διαχείρισης, να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας για την εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης, 

να συνεργασθεί µε τα εγκεκριµένα συστήµατα και να αναλάβει ενεργό ρόλο στην 

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες συνθήκες.

πρέπει να ξεχνάµε ότι είναι καλύτερη η πρόληψη από την αντιµετώπιση 

                   

Μ. Χατζηγεωργιάδου, σελ. 120 

Τελική διάθεση

Ανάκτηση ενέργειας

Επανάχρηση
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based toolkit, 2010) 

Η διεύρυνση της αγοράς ανακυκλωµένων προϊόντων είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα 

για την αποδοχή της ανακύκλωσης ως πάγια µέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων. 

Βέβαια θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα έως ότου τα ανακυκλωµένα 

αδρανή υλικά αποκτήσουν αγοραστική αξία λόγω της ενδεχόµενης αρχικά 

αλλά το υπό έκδοση σχετικό Π∆ θα έχει 

λλον. Πάντως σε κάθε περίπτωση, η τιµή 

πώλησης των παραγόµενων αδρανών υλικών δεν µπορεί να ξεπερνά τις αντίστοιχες 

τιµές πώλησης λατοµικών προϊόντων, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να έχουν 

πική Αυτοδιοίκηση οφείλει να προσαρµόσει την πολιτική 

της στις νέες µεθόδους διαχείρισης, να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας για την εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης, 

α και να αναλάβει ενεργό ρόλο στην 

συνθήκες.107Φυσικά δεν 

είναι καλύτερη η πρόληψη από την αντιµετώπιση ενός 
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5.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο οικοδοµικός τοµέας αποτελούσε ανέκαθεν ένα συντηρητικό κλάδο της 

οικονοµίας, γεγονός που απαιτεί σηµαντικό χρόνο και προσπάθεια για την αλλαγή 

των υφιστάµενων πρακτικών. Επιπροσθέτως η ανακύκλωση των Ο.Α. είναι 

ανταγωνιστική της χρήσης φυσικών πρώτων υλών όταν υπάρχει έλλειψη και 

περιορισµός στους χώρους ασφαλούς διάθεσης τους. Η έλλειψη οργανωµένης 

αγοράς ανακυκλωµένου υλικών δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των οικονοµιών 

κλίµακας, οι οποίες θα οδηγούσαν σε αξιόλογη του κόστους παραγωγής των 

δευτερογενών οικοδοµικών υλικών. 

 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση ανακυκλωµένων υλικών συµβάλει την εξοικονόµηση 

κεφαλαίου για την µεταφορά των Ο.Α. και των πρώτων υλών, αλλά και την 

προµήθεια φυσικών πόρων. Επιπροσθέτως, συντελεί στον περιορισµό της 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης και στη µείωση της αέριας ρύπανσης, που προκαλεί η 

κατανάλωση ενέργειας για την επεξεργασία των πρωτογενών υλικών, ενώ προσφέρει 

µια θετική δηµόσια εικόνα για την εταιρεία η οποία υιοθετεί ανάλογες πρακτικές. 108 

 

Είναι φανερό ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη των ΑΕΚΚ σε ΧΥΤΑ δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως οικολογικά ορθή πρακτική διαχείρισης απορριµµάτων, καθώς 

συµβάλλει στη µόλυνση του εδάφους, των υπογείων υδάτων, και της ατµόσφαιρας 

καθώς και την αισθητική υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωσή τους θα 

µειώσει δραστικά τον όγκο των οικοδοµικών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, 

παράνοµες χωµατερές, αλλά και σε ρέµατα και δάση. 

 

Η µέχρι πρόσφατα έλλειψη σαφούς νοµικού πλαισίου σχετικά µε την διαχείριση των 

ΑΕΚΚ, η επιθυµία των εργολάβων να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της 

κατεδάφισης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αδιαφορώντας για το που θα 

καταλήξουν τα παραγόµενα απορρίµµατα, καθώς και η έλλειψη ειδικών ΧΥΤΑ 

αδρανών υλικών είναι µερικοί από τους λόγους που οδηγούν στην εδραίωση της 

πρακτικής αυτής.  

Το συντριπτικό ποσοστό των ΑΕΚΚ, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην παρούσα 

εργασία, µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί, να ανακυκλωθεί ή να αξιοποιηθεί το 

ενεργειακό του περιεχόµενο, µε πολλούς τρόπους και µε τη χρήση απλών τεχνικών. 

Η ανακύκλωση των δοµικών υλικών σε κατάλληλες µονάδες διαχείρισης µε την 

παράλληλη παροχή νέων εκµεταλλεύσιµων δοµικών υλικών αποτελεί τη σύγχρονη 

τάση της περιβαλλοντικής µηχανικής της εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων.   
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 Ι.Κ. Καλδέλλης, Π. Κωνσταντινίδης, σελ. 262 
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Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναπτυχθεί η αγορά των δοµικών υλικών 

τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ και να ενηµερωθούν όλοι οι 

αρµόδιοι φορείς για τα πλεονεκτήµατα των υλικών αυτών(περιβαλλοντικά αλλά και 

οικονοµικά) σε σύγκριση µε τα ευρέως χρησιµοποιούµενα δοµικά υλικά.109 Από 

οικονοµικής άποψης, άλλωστε, η διαχείριση των ΑΕΚΚ δηµιουργεί δευτερογενείς 

αγορές, κάτι που δεν σηµαίνει µόνο ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και 

επιπλέον θέσεις εργασίας.110 

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι το µέλλον των ανακυκλωµένων αδρανών 

υλικών θα εξαρτηθεί τελικά από την βαθµιαία µείωση της ικανότητας απορρόφησης 

των χώρων απόθεσης, από την αυξανόµενη ζήτηση υλικών, τους συνεχείς 

περιορισµούς της διοίκησης καθώς και τις απαιτήσεις της διεθνής οικονοµίας, αφού 

πρόκειται για εθνικό υλικό, το οποίο πολύ σύντοµα θα χαρακτηριστεί ως υλικό σε 

ανεπάρκεια.111 

Κατά την διερεύνησή µας υπήρξαν πολλές δυσκολίες στο να διαπιστώσουµε τις 

ακριβείς συνθήκες λειτουργίας µιας εταιρίας αυτού του αντικειµένου. Από µη 

συνεργάσιµες εταιρείες που θελήσαµε να επισκεφτούµε, έως απληροφόρητες ή µη 

συνεργάσιµες δηµόσιες υπηρεσίες.  

Βάσει της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, θα έπρεπε στη χώρα µας να λειτουργούν τέτοιες 

εταιρείες εδώ και δυο χρόνια, αλλά λόγω της γραφειοκρατίας, όσοι προσπάθησαν 

εδώ και πάνω από ένα χρόνο, δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν ακόµη. 

Κανονικά θα έπρεπε το κράτος να βοηθήσει την όλη διαδικασία παραχωρώντας 

ανενεργά λατοµεία στους ενδιαφερόµενους και υποχρεώνοντας τα τόσα 

καταγεγραµµένα παράνοµα λατοµεία να διακόψουν την λειτουργία τους και να 

στραφούν στην ανακύκλωση ωσότου να αποκαταστήσουν την καταστροφή που 

έχουν κάνει στο φυσικό περιβάλλον. 

Η ανακύκλωση άλλωστε είναι η απόπειρα να µιµηθεί ο άνθρωπος τους κύκλους της 

φύσης, οι οποίοι γενικά αποτελούν θετικά παραδείγµατα αποτελεσµατικής 

λειτουργίας και σταθερότητας. Είναι λοιπόν υπόδειγµα τέλειας ανακύκλωσης.112 Και 

ας µην ξεχνάµε να αντιµετωπίζουµε το κτίριο σαν ένα ζωντανό οργανισµό που 

συνδιαλέγεται από τη στιγµή της δηµιουργίας του, τόσο µε τον άνθρωπο που το 

χρησιµοποιεί, όσο και µε τη φύση, στην οποία άλλωστε ανήκει. 113  
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 Ν. Μουσιόπουλος, Ε. Ιακώβου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Αχίλλας, Δ. Αηδόνης, Δ. 
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ΠΗΓΗ: Construction and demolition waste management in Germany, COWAM, Αμβούργο, 

25 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 14 

Εικόνα 12: Κατανομή δομικών αποβλήτων στην Ελλάδα. 

ΠΗΓΗ: Περιοδικό Κτίριο, Τεύχος 178, σελ. 55 

Εικόνα 11: Διαχείριση  αποβλήτων στην Ελλάδα. 

ΠΗΓΗ: Περιοδικό Κτίριο, Τεύχος 178, σελ. 56 

Εικόνα 12: Ιεραρχία ευθυνών και ελέγχου στοιχείων 

ΠΗΓΗ: Προσωπική συνέντευξη με τον σύλλογο ΣΕΔΠΕΚΑΤ) 

Εικόνα 15: Το κτίριο γραφείων του BRE 

ΠΗΓΗ: http://www.zeroenergybuildings.org/2012/02/blog-post_27.html 

 

2
Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εξώφυλλο: Hartl Crusher, Powercrusher PC 1055 J, PC 1060 I 

ΠΗΓΗ: www.powercrusher.com 

Εικόνα 16: Διαφορετικά κλάσματα ανακυκλωμένου σκυροδέματος. 

ΠΗΓΗ: Construction and demolition waste management in Germany, COWAM, Αμβούργο, 

25 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 16 
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Εικόνα 17: Αδρανή από θραυσμένα τούβλα, κεραμίδια και άλλα στοιχεία τοιχοποιίας. 

ΠΗΓΗ: Construction and demolition waste management in Germany, COWAM, Αμβούργο, 

25 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 18 

Εικόνα 18: Χρήση ανακυκλωμένων τούβλων και κεραμικών ως άμμος για γήπεδα τένις. 

ΠΗΓΗ: Κατεδάφιση και ανακύκλωση, σελ. 47, www.staywithclay.com 

Εικόνα 19: Χρήση ανακυκλωμένων τούβλων και κεραμικών ως υπόστρωμα για φυτά. 

ΠΗΓΗ: Κατεδάφιση και ανακύκλωση, σελ. 48, www.staywithclay.com 

Εικόνα 20: Εφαρμογές επαναχρησιμοποιούμενων τούβλων. 

ΠΗΓΗ: Κατεδάφιση και ανακύκλωση, σελ. 49, www.staywithclay.com 

Εικόνα 21: Κελάρι κρασιών κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα τούβλα 

ΠΗΓΗ: Κατεδάφιση και ανακύκλωση, σελ. 44, www.staywithclay.com 

Εικόνα 22: Διαχείριση απορριμμάτων ξύλου. 

ΠΗΓΗ:  Construction and demolition waste management in Germany, COWAM, Αμβούργο, 

25 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 20 

Εικόνα 23: Μεταφορά απορριμμάτων ξυλείας. 

ΠΗΓΗ: Περιοδικό Κτίριο, Τεύχος 178, σελ. 52 

Εικόνα 13: Άμεση ανακύκλωση χάλυβα. 

ΠΗΓΗ: Αρχιτεκτονική και ανακύκλωση. Μια σχέση αλληλεπίδρασης, Αθήνα, 2008, σελ. 40 

Εικόνα 25: Μετατροπή παλιάς σιδηροδρομικής γέφυρας σε bar-restaurant 

ΠΗΓΗ: http://europaconcorsi.com/projects/196003-Caf-restaurant-OPEN 

Εικόνα 26: Οινοποιείο Dominus, California 

ΠΗΓΗ: http://www.floornature.com/projects-commerce/project-herzog-de-meuron-

dominus-winery-california-4025/  

Εικόνα 27: Κινητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

ΠΗΓΗ: Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, 

Αθήνα, Ιούλιος 2008, σελ. 90 
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Εικόνα 28: Αυτοφερόμενη μονάδα ανακύκλωσης μπαζών σκυροδέματος. 

ΠΗΓΗ: Construction and demolition waste management in Germany, COWAM, Αμβούργο, 

25 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 15 

Εικόνα 29: Συγκρότημα ανακύκλωσης παλαιού σκυροδέματος. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008, σελ. 484 

Εικόνα 30: Συστήματα απομάκρυνσης ακατάλληλων προσμίξεων από υλικά για 

ανακύκλωση. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008, σελ. 485 

Εικόνα 31: Αυτοφερόμενο συγκρότημα διαχωρισμού αδρανών και πλύσεως άμμου τριών 

βαθμίδων για την παραγωγή καναλέτων λεπτού τοιχώματος. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008,σελ. 486 

Εικόνα 14: Το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μadregolo (Collecchio), Ιταλία. 

ΠΗΓΗ: Εγχειρίδιο SARMA.  Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για την παραγωγή 

αδρανών υλικών και πως αυτή θα επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο, σελ. 20 

http://www.sarmaproject.eu/uploads/media/SARMa_Manual_Resource_Efficiency_GR.pdf 

Εικόνα 33: Θρυμματιστής σκυροδέματος. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008, σελ. 487 

Εικόνα 34: Μαγνητική διαλογή μεταλλικών αντικειμένων. 

ΠΗΓΗ: Construction and demolition waste management in Germany, COWAM, Αμβούργο, 

25 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 23 

Εικόνα 35: Μηχανικές μονάδες του συγκροτήματος πλύσεως και διαβαθμίσεως αδρανών 

υλικών από ανακύκλωση παλαιών σκυροδεμάτων. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008, σελ. 489 

Εικόνα 36: Επανάκτηση υλικών από υπολείμματα σκυροδέματος – Ανοιχτό κύκλωμα. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008, σελ. 492 
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Εικόνα 37: Επανάκτηση υλικών από υπολείμματα σκυροδέματος –Κλειστό κύκλωμα. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008, σελ. 493 

Εικόνα 38: Συστήματα απομάκρυνσης ακατάλληλων προσμίξεων από υλικά προς 

ανακύκλωση. 

ΠΗΓΗ: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα 2008, σελ. 485 

Εικόνα 39: Χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων σε δομικά έργα. 

ΠΗΓΗ: Περιοδικό Κτίριο, Τεύχος 178, σελ. 53 

 

3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εξώφυλλο: www.kleemann.info 

Εικόνα 40:  Συμπαγούς μεγέθους  τρακτέρ με ενσωματωμένη μπροστινή κουτάλα, όπου 

φαίνονται τα δυο διαφορετικά σημεία μέτρησης για την χωρητικότητα του κουβά 

φόρτωσης 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Loader_(equipment) 

Εικόνα 41:  Φορτωτής IDF με θωρακισμένες ρόδες 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Loader_(equipment) 

Εικόνα 42: Μοντέλο LeTourneau L-2350 

ΠΗΓΗ: http://realitypod.com/wp-content/uploads/2012/06/LeTourneau-L-2350.jpg 

Εικόνα 43: Φορτωτής εν ώρα εργασίας σε εργοτάξιο 

ΠΗΓΗ: http://www.sedpekat.gr/ 

Εικόνα 44: Πίσω όψη ενός JCB 3CX κατά την εργασία του με τη τσάπα.( Έχουν 

ενεργοποιηθεί οι οριζόντιοι σταθεροποιητές για να αποτρέψουν το ντεραπάρισμα του 

οχήματος όταν ο βραχίονας είναι σε πλήρη έκταση.) 

ΠΗΓΗ: Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Backhoe 

Εικόνα 45: Τυπικός ευρωπαϊκού τύπου φορτωτής-τσάπα, συναντάται συχνά στην Ελλάδα. 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Backhoe_loader 
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Εικόνα 46:  Πίσω όψη ενός εκσκαφέα της εταιρίας Liebherr. 

ΠΗΓΗ: http://www.aggeliopolis.gr/athina/Tsapa_erpystriofora_10107344.htm 

Εικόνα 47: Εκσκαφείς εν ώρα εργασίας 

ΠΗΓΗ: http://www.excavation.gr/ 

Εικόνα 48: Εκσκαφέας με προσαρτημένο εμπρός κομπρεσέρ αντί για μπουμ 

ΠΗΓΗ: www.google.gr 

Εικόνα 49: Εκσκαφέας εν ώρα εργασίας. 

ΠΗΓΗ: : www.google.gr 

Εικόνα 50: Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων που μπορούν να συνδεθούν στο άκρο του 

εκσκαφέα. 

ΠΗΓΗ: www.google.gr 

Εικόνα 51: Διάφοροι τύποι εξαρτημάτων που μπορούν να συνδεθούν στο άκρο του 

εκσκαφέα. 

ΠΗΓΗ: www.google.gr 

Εικόνα 52: Μπουλντόζα της εταιρίας Liebherr. 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 

Εικόνα 53: Μπουλντόζα μάρκας Caterpillar μοντέλο D10N με σπαστήρα μονού μαχαιριού. 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 

Εικόνα 54: Σχετικά ελαφριά μπουλντόζα μα λεπίδα τύπου S. 

ΠΗΓΗ:http://www.directindustry.com/prod/shandong-shantui-construction-machinery-

imp-exp-co/bulldozers-57420-612268.html 

Εικόνα 55: Μπουλντόζα μα λεπίδα τύπου U, μεγάλης χωρητικότητας. 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 

Εικόνα 56: Με λεπίδα τύπου SU. 

ΠΗΓΗ: http://www.diytrade.com/china/pd/7174813/Bulldozer_SD6G.html 

Εικόνα 57: Σπαστήρας με πολλαπλά μαχαίρια. 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 
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Εικόνα 58: Μπουλντόζα με μονό μαχαίρι. 

ΠΗΓΗ:http://www.supplierlist.com/product_view/sinowaycn/55129/100370/SINOWAY_Bul

ldozerMD32.htm 

Εικόνα 59: Μία “Calfdozer” (συμπαγών διαστάσεων) από την εταιρία Aveling-Barford.  

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer 

Εικόνα 60: Μια μπουλντόζα από τη First Tractor Company στο νησί Xinbu στη Κίνα. 

ΠΗΓΗ:http://en.wikipedia.org/wiki/File:First_Tractor_Company_-_old_working_model_-

_01.jpg 

Εικόνα 61:  Μία νέας τεχνολογία μπουλντόζα θεαματικού μεγέθους και δυνατοτήτων.           

ΠΗΓΗ:http://api.ning.com/files/59bDOdNcaHRyOxdnEpLgG27WLB5XtUp7A3Lo*FDSwVO3w

mS95uhSuUNqnfJmJjmTVUI0rqAmxILRgEv7x0UAxcfBmAA9sbOG/26_CaterpillarBulldozerD1

1R795078.jpg 

Εικόνα 62: Οι θραυστήρες υπάρχουν πάνω από 100 χρόνια για χρήση σε ορυχεία και όχι 

μόνο. 

ΠΗΓΗ: http://www.kleemann.info/de 

Εικόνα 63: Θραυστήρας με σφυριά σε ημιτομή. 

ΠΗΓΗ: Έκθεση αναλυτικής περιγραφής εναλλακτικών συστημάτων – σεναρίων διαχείρισης 

των υπό εξέταση ρευμάτων αποβλήτων, Δεκέμβριος 2005, www.uest.gr 

Εικόνα 64:Τρόπος λειτουργία θραυστήρα με σφυριά (με έναν και δύο ρότορες) 

ΠΗΓΗ: Έκθεση αναλυτικής περιγραφής εναλλακτικών συστημάτων – σεναρίων διαχείρισης 

των υπό εξέταση ρευμάτων αποβλήτων, Δεκέμβριος 2005, www.uest.gr 

Εικόνα 65: Τρόπος λειτουργίας θραυστήρα και η διαδρομή του υλικού μέσα του. 

ΠΗΓΗ: http://www.kleemann.info/de 

Εικόνα 66: Θραυστήρας της εταιρίας Kleemann, τύπου Mobirex ΜΡ 150 Ζ 

ΠΗΓΗ: http://www.kleemann.info/de 

Εικόνα 67: Θραυστήρας κώνου Nordberg HP400 Cone Crusher 

ΠΗΓΗ: http://en.wikipedia.org/wiki/Jaw_crusher#Jaw_crusher 

Εικόνα 68: Συνδυασμός φορητών θραυστήρων που μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια 

πλήρως λειτουργική μονάδα επεξεργασίας και διαβάθμισης. 

ΠΗΓΗ: http://www.kleemann.info/de 
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Εικόνα 69: Φορητή μονάδα επεξεργασίας και διαβάθμισης. 

ΠΗΓΗ:  http://www.kleemann.info/de 

Εικόνα 70:  Ένας ακόμη συνδυασμός Φορητών θραυστήρων, που δημιουργείται αναλόγως 

με τις ανάγκες του έργου. 

ΠΗΓΗ: http://www.kleemann.info/de 

Εικόνα 71:  Σταθερή μονάδα επεξεργασίας. 

ΠΗΓΗ: http://www.kleemann.info/de 

Εικόνα 72: Πλήρης ανάπτυξη σταθερής μονάδας στο χώρο εργασίας, με εμφανείς τους 

ταινιόδρομους που επικοινωνούν τα διάφορα τμήματα της μονάδας. 

ΠΗΓΗ: http://www.imas-conveyors.com/index_el.html 

Εικόνα 73: Σταθερή μονάδα με εγκιβωτισμένους ταινιόδρομους. 

ΠΗΓΗ: www.triaseco.gr 

Εικόνα 74: Τύπος κατακόρυφου ταινιόδρομου. 

ΠΗΓΗ: http://www.imas-conveyors.com/index_el.html 

Εικόνα 75: Ταινιόδρομοι μεγάλου μήκους  και αντοχών, ελληνικής κατασκευής. 

ΠΗΓΗ: http://www.imas-conveyors.com/index_el.html 

Εικόνα 76: Ταινιόδρομος με πλύση και διαχωρισμό 

ΠΗΓΗ: http://www.cdeglobal.com/products/m2500 

Εικόνα 77: Μαγνητικό πέτρωμα  

ΠΗΓΗ: http://vitor-takasue-portfolio.wikispaces.com/Goals+9-21 

Εικόνα 78:  Αντιστροφή πολικότητας. 

ΠΗΓΗ: www.google.com 

Εικόνα 79: Οπτικοποίηση του μαγνητικού πεδίου. 

ΠΗΓΗ: www.google.com 

Εικόνα 80:  Ηλεκτρομαγνητικό εξάρτημα προσαρτημένο σε απλό γερανό. 

ΠΗΓΗ: www.google.com 



173 

 

 

Εικόνα 81:  Ηλ/μαγνητικός γερανός μεταφέρει μεταλλικά αντικείμενα. 

ΠΗΓΗ: http://www.lwf.org/site/News2?abbr=for_&page=NewsArticle&id=5925 

 

4
Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εξώφυλλο: Χ. Μουρκάκος, «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών 

– κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), Η περίπτωση της Θεσσαλίας, προβλήματα – προοπτικές», σελ. 

21 

Εικόνα 82: Πανοραμική άποψη του οικοπέδου.  

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 

Εικόνα 83: Βόρεια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Νοτιοδυτικά. 

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 

Εικόνα 84: Βόρεια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Νοτιοδυτικά. 

 ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 

Εικόνα 85: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Βόρεια. 

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 

 Εικόνα 86: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Βορειοδυτικά. 

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 

Εικόνα 87: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Βορειοδυτικά. 

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 

Εικόνα 88: Νότια πλευρά του οικοπέδου. Άποψη προς Ανατολικά. 

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 

Εικόνα 89: Τοίχος από προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος.  

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας στο χώρο στις 02/04/2012 - Γειτονικό κτίριο 

Εικόνα 90: Κοντέινερ προσωρινής αποθήκευσης υλικών και φορτωτής για τη μεταφορά 

τους.  

ΠΗΓΗ: Εικόνα από την επίσκεψή μας σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο στις 02/04/2012 
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5
Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εξώφυλλο: http://elladitsamas.blogspot.gr/2009/02/blog-post_05.html 

Εικόνα 91: Το τρίγωνο της ανακύκλωσης 

ΠΗΓΗ : «Recycling Construction & Demolition Waste», A LEED-based toolkit,2010, σελ. 2 
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ΠΗΓΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

Πίνακας 1: Πλανητική χρήση υλικών στην οικοδομική δραστηριότητα σε Μm3/έτος. 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4
η 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, σελ 256 

Πίνακας 2: Παραγόμενα απορρίμματα ανάλογα με την προέλευσή τους. 

ΠΗΓΗ:  Πρακτικά 1
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 

Μαΐου 2008, Τόμος Β , σελ. 499 

Πίνακας 3: Ετήσια επίσημη παραγωγή Ο.Α. στις χώρες της Ε.Ε. (εκατ.τονοι/έτος). 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4
η 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 258 

Πίνακας 4: Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης Ο.Α. στην Ε.Ε., εκτιμήσεις ΕDA – 2000 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4
η 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 260 

Πίνακας 5:  Αποτελέσματα προσδιορισμού ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ στην Ελλάδα (% κ.β.) 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4
η 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, σελ 122 

Πίνακας 6:  Σύνθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε διάφορες χώρες. 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4
η 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, σελ 122 

Πίνακας 7: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ 

ΠΗΓΗ:www.uest.gr%FLife-KYPROS%2FKYPROS%2FDeliverable2%2Fsummary%2520greek. 

doc&ei=LqyfUPyVE8jZtAaVp4HwDQ&usg=AFQjCNFPi929lsWdpjw2YfBueTvTb2QHeA 

Πίνακας 8: Τυπική σύσταση Α.Ε.Κ.Κ 

ΠΗΓΗ: Εναλλακτική Διαχείριση Υλικών Κατεδάφισης, σελ. 3 
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Πίνακας 9: Εκτιμώμενα ποσοστά επί του συνόλου των ΑΕΚΚ στα διάφορα στάδια μιας 

κατασκευής 

ΠΗΓΗ: Νόμος 2939 – Προεδρικά Διατάγματα Εφαρμογής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ηλεκτρονικών στηλών & 

Συσσωρευτών και υλικών Κατεδάφισης. (Σεμινάριο), Επιστημονικό & Επιμορφωτικό κέντρο 

χημικών Μηχανικών, 15-16 Μαΐου 2003,Τεχνολογίες εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών 

Κατεδάφισης, σελ. 6 

Πίνακας 10: Απώλεια Οικοδομικών υλικών στην φάση της κατασκευής. 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4
η 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 257 

Πίνακας 11: Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ στις χώρες της Ε.Ε. 

ΠΗΓΗ: Εναλλακτική Διαχείριση Υλικών Κατεδάφισης, σελ. 5 

Πίνακας 12: Ανακυκλώσιμα υλικά, μέθοδοι επεξεργασίας και πιθανές χρήσεις 

ΠΗΓΗ: Νόμος 2939 – Προεδρικά Διατάγματα Εφαρμογής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ηλεκτρονικών στηλών & 

Συσσωρευτών και υλικών Κατεδάφισης. (Σεμινάριο), Επιστημονικό & Επιμορφωτικό κέντρο 

χημικών Μηχανικών, 15-16 Μαΐου 2003,Τεχνολογίες εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών 

Κατεδάφισης, σελ. 8 

Πίνακας 13: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα επεξεργασίας οn και off site 

ΠΗΓΗ Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, 

σελ. 90 

Πίνακας 14: Βασικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τις κατασκευές και τις 

κατεδαφίσεις κτιρίων. 

ΠΗΓΗ: Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, 

σελ. 74 

Πίνακας 15: Διάγραμμα ροής επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. 

ΠΗΓΗ: : Νόμος 2939 – Προεδρικά Διατάγματα Εφαρμογής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ηλεκτρονικών στηλών & 

Συσσωρευτών και υλικών Κατεδάφισης. (Σεμινάριο), Επιστημονικό & Επιμορφωτικό κέντρο 

χημικών Μηχανικών, 15-16 Μαΐου 2003,Τεχνολογίες εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών 

Κατεδάφισης, σελ. 11 
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Πίνακας 16 : Επιλογή τεχνικής διαχείρισης ανάλογα με τις συνθήκες 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4
η 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, σελ. 258 

Πίνακας 17: Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης Ο.Α. στην Ε.Ε., εκτιμήσεις EDA-2000 

ΠΗΓΗ: HELECO ΄03, 4η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, 30 

Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2003, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β, Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, Αθήνα 2003, σελ. 260 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

• Νόμος Υπ’ αριθ. 2939: Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 

 

• ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»  

 

 

• ΦΕΚ Β’ 1312 24/8/10 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ). 
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ Áñ. Öýëëïõ 179
6 Áõãïýóôïõ 2001

ÍÏÌÏÓ ÕÐ� ÁÑÉÈ. 2939

Óõóêåõáóßåò êáé åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí
êáé Üëëùí ðñïúüíôùí - ºäñõóç Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Å-
íáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò Óõóêåõáóéþí êéá ¢ëëùí Ðñïú-
üíôùí (Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.) êáé Üëëåò äéáôÜîåéò.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:

ÊÅÖÁËÁÉÏ Á´

ÃÅÍÉÊÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

¢ñèñï 1
Óêïðüò

1. Óêïðüò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ åßíáé ç èÝóðéóç ìÝôñùí
ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí
ìå óôü÷ï ôçí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç Þ áîéïðïßçóç ôùí á-
ðïâëÞôùí ôïõò.

2. Åéäéêüôåñá ïé ñõèìßóåéò ôïõ íüìïõ áõôïý áðïóêï-
ðïýí:

á) Óôçí ðñüëçøç ôçò äçìéïõñãßáò áðïâëÞôùí óõóêåõ-
áóéþí ìå ôïí ðåñéïñéóìü ôïõ óõíïëéêïý üãêïõ ôùí óõ-
óêåõáóéþí, êáèþò êáé ìå ôïí ðåñéïñéóìü ôùí âëáðôéêþí
óõíåðåéþí áðü ôá áðïññßììáôá áõôÜ ãéá ôçí õãåßá ôùí
êáôáíáëùôþí êáé ãéá ôï ðåñéâÜëëïí, ãéá ìßá óôáèåñÞ êáé
äéáñêÞ áíÜðôõîç.

â) Óôç ìåßùóç ôçò ôåëéêÞò äéÜèåóçò ôùí áðïâëÞôùí ôùí
óõóêåõáóéþí Þ Üëëùí ðñïúüíôùí ìå ôçí åíèÜññõíóç êá-
ôÜ ðñïôåñáéüôçôá:

- óõóôçìÜôùí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóÞò ôïõò êáôÜ ôñüðï
áâëáâÞ ãéá ôï ðåñéâÜëëïí, êáèþò êáé áíÜêôçóçò õëéêþí
êáé áíáêýêëùóÞò ôïõò, þóôå íá ìåéùèåß ç êáôáíÜëùóç å-
íÝñãåéáò êáé ðñùôïãåíþí ðñþôùí õëþí,

- ôçò áíÜêôçóçò åíÝñãåéáò ùò áðïôåëåóìáôéêü ìÝóï
ôçò áîéïðïßçóçò ôùí áðïâëÞôùí ôïõò.

ã) Óôïí êáèïñéóìü ðïóïôéêþí óôü÷ùí ãéá ôçí áíáêý-
êëùóç êáé ôéò Üëëåò åñãáóßåò áîéïðïßçóçò ôùí áðïâëÞ-
ôùí ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí, êáèþò êáé ìå-
óïðñüèåóìùí êáé ìáêñïðñüèåóìùí ÷ñïíéêþí ïñßùí.

ä) Óôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí êáèéÝñùóç óõóôçìÜôùí åðé-
óôñïöÞò (åããõïäïóßáò), óõëëïãÞò êáé áîéïðïßçóçò ìå ôç
óõììåôï÷Þ üëùí ôùí åìðëåêüìåíùí ìåñþí.

å) Óôçí ðñüâëåøç óÞìáíóçò ôùí óõóêåõáóéþí.

óô) Óôïí êáèïñéóìü ôùí âáóéêþí áðáéôÞóåùí ùò ðñïò
ôç óýíèåóç êáé ôç öýóç ôçò åðáíá÷ñçóéìïðïéÞóéìçò êáé
áîéïðïéÞóéìçò óõóêåõáóßáò êáé Üëëùí ðñïúüíôùí óõìðå-
ñéëáìâáíïìÝíçò ôçò áíáêýêëùóçò.

æ) Óôï äéá÷ùñéóìü ôùí áðïâëÞôùí óôçí ðçãÞ, þóôå íá
åðéôõã÷Üíåôáé õøçëü åðßðåäï áíáêýêëùóçò êáé áíÜêôç-
óçò õëéêþí.

ç) Ç ðñüâëåøç õéïèÝôçóçò ðñïôýðùí ôõðïðïßçóçò ôùí
óõóêåõáóéþí.

è) Ç ðñüâëåøç ìÝôñùí êáé üñùí ãéá ôç óõíåñãáóßá ü-
ëùí üóùí ðñïâáßíïõí óå äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé
Üëëùí ðñïúüíôùí óôá ðëáßóéá ôçò áñ÷Þò "ï ñõðáßíùí ðëç-
ñþíåé" êáé ôçò óõììåôï÷Þò ôïõò óôçí åõèýíç.

é) Ç êáèéÝñùóç óõóôçìÜôùí åíçìÝñùóçò ôïõ êáôáíá-
ëùôÞ ãéá ôçí ðñïóáñìïãÞ ôçò óôÜóçò êáé óõìðåñéöïñÜò
ôïõ êáôÜ ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïú-
üíôùí.

éá) Ç êáèéÝñùóç äéáäéêáóßáò ðëçñïöüñçóçò ôïõ êïé-
íïý óôïí ôïìÝá ôùí ôå÷íéêþí ðñïôýðùí êáé ðñïäéáãñá-
öþí.

3. Ç ðñáãìáôïðïßçóç ôùí óôü÷ùí ôïõ íüìïõ áõôïý á-
íáôßèåôáé óôïí Åèíéêü Ïñãáíéóìü ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñé-
óçò Óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí (Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.),
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êåöáëáßïõ Å´ ôïõ íüìïõ áõ-
ôïý.

Ïé ñõèìßóåéò ôïõ íüìïõ áõôïý ùò ðñïò ôéò óõóêåõáóßåò
êáé ôá áðüâëçôá ôùí óõóêåõáóéþí åíáñìïíßæïíôáé ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôçò Ïäçãßáò 94/62/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíï-
âïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 20Þò Äåêåìâñßïõ 1994
"ãéá ôéò óõóêåõáóßåò êáé ôá áðüâëçôá ôçò óõóêåõáóßáò"
(ÅÅL 365/10/31.12.1994).

¢ñèñï 2
Ïñéóìïß

ÊáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ íüìïõ áõôïý íïïýíôáé ùò:
1. "Óõóêåõáóßá": êÜèå ðñïúüí, êáôáóêåõáóìÝíï áðü ï-

ðïéïäÞðïôå åßäïò õëéêïý áðü ðñþôåò ýëåò ìÝ÷ñé åðåîåñ-
ãáóìÝíá õëéêÜ êáé ðñïïñéæüìåíï íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá
íá ðåñéÝ÷åé áãáèÜ ìå óêïðü ôçí ðñïóôáóßá, äéáêßíçóç, ôç
äéÜèåóç  êáé ôçí ðáñïõóßáóÞ ôïõò áðü ôïí ðáñáãùãü ìÝ-
÷ñé ôïí ÷ñÞóôç Þ ôïí êáôáíáëùôÞ.  Ùò óõóêåõáóßåò èåù-
ñïýíôáé üëá ôá åßäç ìßáò Þ ðïëëáðëÞò ÷ñÞóçò ðïõ ÷ñçóé-
ìïðïéïýíôáé ãéá ôïí ßäéï óêïðü.

Ùò "óõóêåõáóßá" íïåßôáé ìüíï:
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á) Ç óõóêåõáóßá ðñïò ðþëçóç Þ ðñùôïãåíÞò óõóêåõ-
áóßá, äçëáäÞ ç óõóêåõáóßá ç ó÷åäéáóìÝíç êáôÜ ôñüðï
ðïõ íá áðïôåëåß, óôï óçìåßï áãïñÜò, ÷ùñéóôÞ ìïíÜäá
ðñïò ðþëçóç óôïí ôåëéêü ÷ñÞóôç Þ êáôáíáëùôÞ.

â) Ç ïìáäïðïéçìÝíç óõóêåõáóßá Þ äåõôåñïãåíÞò óõ-
óêåõáóßá, äçëáäÞ ç óõóêåõáóßá ç ó÷åäéáóìÝíç êáôÜ
ôñüðï ðïõ íá áðïôåëåß óôï óçìåßï áãïñÜò óýíïëï ïñé-
óìÝíïõ áñéèìïý ìïíÜäùí ðñïò ðþëçóç, åßôå áõôÝò ðù-
ëïýíôáé ùò Ý÷ïõí  óôïí ôåëéêü ÷ñÞóôç Þ êáôáíáëùôÞ åßôå
÷ñçóéìåýïõí ìüíï ãéá ôçí ðëÞñùóç ôùí åêèåôçñßùí óôï
óçìåßï ðþëçóçò.  Ç åí ëüãù óõóêåõáóßá ìðïñåß íá áöáé-
ñåßôáé áðü ôï ðñïúüí ÷ùñßò íá åðçñåÜæïíôáé ôá ÷áñáêôç-
ñéóôéêÜ ôïõ êáé íá ðáñáäßäåôáé áðü ôïí ôåëéêü ÷ñÞóôç Þ
êáôáíáëùôÞ óôïí ðùëçôÞ.

ã) Ç óõóêåõáóßá ìåôáöïñÜò Þ ôñéôïãåíÞò óõóêåõáóßá,
äçëáäÞ ç óõóêåõáóßá ç ó÷åäéáóìÝíç êáôÜ ôñüðï ðïõ íá
äéåõêïëýíåé ôç äéáêßíçóç êáé ìåôáöïñÜ áñéèìïý ìïíÜäùí
ðñïò ðþëçóç Þ ïìáäïðïéçìÝíùí óõóêåõáóéþí, ðñïêåé-
ìÝíïõ íá áðïöåýãåôáé ç äéá ÷åéñüò äéáêßíçóç êáé ïé æç-
ìßåò êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ. Óôéò óõóêåõáóßåò ìåôáöïñÜò äåí
ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá åìðïñåõìáôïêéâþôéá ôùí ïäéêþí, óé-
äçñïäñïìéêþí, èáëÜóóéùí êáé áåñïðïñéêþí ìåôáöïñþí.

2. "Óõóêåõáóßá ðïëëáðëÞò ÷ñÞóçò": Ç óõóêåõáóßá ðïõ
Ý÷åé ó÷åäéáóèåß ãéá íá åðáíá÷ñçóéìïðïéåßôáé. Ç óõóêåõ-
áóßá áõôÞ ãßíåôáé áðüâëçôï óõóêåõáóßáò üôáí ðÜøåé íá
õðüêåéôáé óå åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç.

3. "Óõóêåõáóßá ìßáò ÷ñÞóçò": Ç óõóêåõáóßá ðïõ Ý÷åé
ó÷åäéáóèåß ãéá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìßá öïñÜ êáé ðïõ ãßíå-
ôáé áðüâëçôï óõóêåõáóßáò üôáí ÷ñçóéìïðïéçèåß.

4. "¢ëëá ðñïúüíôá": íïïýíôáé ôá ðñïúüíôá üðùò ï÷Þìá-
ôá, ëÜóôé÷á, êáôáëýôåò ï÷çìÜôùí, ïñõêôÝëáéá, ìðáôá-
ñßåò êáé óõóóùñåõôÝò, çëåêôñéêÜ åßäç, çëåêôñéêÝò êáé ç-
ëåêôñïíéêÝò óõóêåõÝò, õëéêÜ ôçëåðéêïéíùíéþí, õëéêÜ åê-
óêáöþí êáé êáôåäáößóåùí, åßäç åðßðëùóçò, åöçìåñßäåò
êáé ðåñéïäéêÜ, åßäç ÷Üñôéíçò ãñáöéêÞò ýëçò ê.Ü., ôá ïðïßá
ìåôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõò êáé áöïý êáôáóôïýí áðüâëçôá (óôå-
ñåÜ Þ åðéêßíäõíá), êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí äéáôÜîåùí ôçò êåß-
ìåíçò ó÷åôéêÞò íïìïèåóßáò, õðüêåéíôáé óå åðáíá÷ñçóé-
ìïðïßçóç Þ áîéïðïßçóç.

5. "Ðñüëçøç":  ç ìåßùóç ôçò ðïóüôçôáò êáé ôçò æçìéï-
ãüíïõ ãéá ôï ðåñéâÜëëïí äñÜóçò:

- ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí õëéêþí êáé ïõóéþí óôéò óõóêåõá-
óßåò êáé ôá áðüâëçôá óõóêåõáóßáò, êáé Üëëùí ðñïúüíôùí,

- ôùí óõóêåõáóéþí Þ ôùí áðïâëÞôùí óå åðßðåäï ðáñá-
ãùãéêþí äéáäéêáóéþí êáé óôá óôÜäéá ôçò åìðïñßáò, äéáíï-
ìÞò, ÷ñÞóçò êáé åîÜëåéøçò, éäßùò ìå ôçí áíÜðôõîç "êáèá-
ñþí" ðñïúüíôùí êáé ôå÷íïëïãéþí.

6. "Áðüâëçôá óõóêåõáóßáò êáé Üëëùí ðñïúüíôùí": êÜèå
óõóêåõáóßá Þ õëéêü óõóêåõáóßáò Þ êÜèå Üëëï ðñïúüí ðïõ
êáëýðôåôáé áðü ôïí ïñéóìü ôùí áðïâëÞôùí ðïõ ðåñéÝ÷å-
ôáé óôçí õð' áñéè. 69728/824/1996 Ê.Õ.Á. (ÖÅÊ 358 Â´), å-
îáéñïõìÝíùí ôùí êáôáëïßðùí ðáñáãùãÞò.

7. "Äéá÷åßñéóç áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò êáé Üëëùí ðñïú-
üíôùí": ç äéá÷åßñéóç ôùí áðïâëÞôùí, üðùò ïñßæåôáé óôï
Üñèñï 2 ôçò õð' áñéè. 69728/824/1996 Ê.Õ.Á. "ÌÝôñá êáé
üñïé ãéá ôç äéá÷åßñéóç óôåñåþí áðïâëÞôùí" (ÖÅÊ 358 Â´).

8. "ÄçìïôéêÜ áðüâëçôá":  ôá áðüâëçôá üðùò ïñßæïíôáé
óôï Üñèñï 2 (ðåñ. ë´) ôçò õð' áñéè. 69728/824/1996 Ê.Õ.Á..

9. "Åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç":  ÊÜèå äéåñãáóßá ìå ôçí ï-
ðïßá ïé óõóêåõáóßåò ðïëëáðëÞò ÷ñÞóçò åðáíáðëçñïý-
íôáé Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôïí ßäéï óêïðü ãéá ôïí ïðïßï
Ý÷ïõí ó÷åäéáóèåß ìå Þ ÷ùñßò ôçí õðïóôÞñéîç âïçèçôéêþí
ðñïúüíôùí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí áãïñÜ êáé ðïõ åðéôñÝðïõí
ôçí åðáíáðëÞñùóç ôùí óõóêåõáóéþí áõôþí.

10. "Áîéïðïßçóç": êÜèå ðñáãìáôïðïéïýìåíç åñãáóßá á-
ðü ôéò ðñïâëåðüìåíåò óôï ÐáñÜñôçìá ÉÉ Â ôïõ Üñèñïõ 21
ôçò õð' áñéè. 69728/824/1996 Ê.Õ.Á..

11. "Áíáêýêëùóç": ç åðáíåðåîåñãáóßá óå äéáäéêáóßá
ðáñáãùãÞò ôùí áðïâëÞôùí óõóêåõáóéþí Þ Üëëùí ðñïú-
üíôùí ðñïêåéìÝíïõ íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôïí áñ÷éêü
ôïõò óêïðü Þ ãéá Üëëïõò óêïðïýò, óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íçò ôçò ïñãáíéêÞò áíáêýêëùóçò, áëëÜ åîáéñïõìÝíçò ôçò
áíÜêôçóçò åíÝñãåéáò.

12. "ÁíÜêôçóç åíÝñãåéáò": ç ÷ñçóéìïðïßçóç êáýóéìùí
áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò êáé Üëëùí ðñïúüíôùí ùò ìÝóùí
ðáñáãùãÞò åíÝñãåéáò, ìå Üìåóç êáýóç, ìáæß Þ ÷ùñßò Üë-
ëá áðüâëçôá, áëëÜ ìå áíÜêôçóç ôçò èåñìüôçôáò, ÷ùñßò
ñýðáíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

13. "ÏñãáíéêÞ áíáêýêëùóç": ç åðåîåñãáóßá õðü áåñü-
âéåò óõíèÞêåò (ëéðáóìáôïðïßçóç) Þ áíáåñüâéåò óõíèÞ-
êåò (âéïìåèáíïðïßçóç), ìå ìéêñïïñãáíéóìïýò êÜôù áðü
åëåãìÝíåò óõíèÞêåò ôùí âéïáðïéêïäïìÞóéìùí ìåñþí
ôùí áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò, ìå ðáñáãùãÞ ïñãáíéêþí
êáôáëïßðùí óôáèåñïðïéçìÝíùí Þ ìåèáíßïõ.   Ç ôáöÞ äåí
ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò ìïñöÞ ïñãáíéêÞò áíáêýêëùóçò.

14. "ÄéÜèåóç": êÜèå ðñáãìáôïðïéïýìåíç åñãáóßá áðü
ôéò ðñïâëåðüìåíåò óôï ÐáñÜñôçìá ÉÉ Á ôïõ Üñèñïõ 21
ôçò õð' áñéè. 69728/824/1996  Ê.Õ.Á. (Üñèñï 2).

15. "ÓõëëïãÞ": ç óõëëïãÞ ôùí áðïâëÞôùí üðùò ïñßæåôáé
óôï Üñèñï 2 (ðåñ. Ç´) ôçò õð'áñéè. 69728/824/1996 Ê.Õ.Á..

16. "Äéá÷åßñéóç óõóêåõáóéþí": íïåßôáé:
- ç ðáñáãùãÞ Þ/êáé äéÜèåóç õëéêþí áðü ôá ïðïßá êáôá-

óêåõÜæïíôáé Üìåóá óõóêåõáóßåò (ðñïìÞèåéá ðñùôïãå-
íþí êáé äåõôåñïãåíþí õëéêþí) Þ ç åéóáãùãÞ óõóêåõá-
óéþí, åöåîÞò: "ðñïìÞèåéá",

- ç ðáñáãùãÞ êáé ìåôáôñïðÞ ôùí óõóêåõáóéþí ("êáôá-
óêåõÞ"),

-   èÝóç ôùí ðñïúüíôùí óå óõóêåõáóßá ("óõóêåõáóßá"),
- ç äéÜèåóç óôçí áãïñÜ (åìðïñßá óõìðåñéëáìâáíïìÝ-

íçò êáé ôçò åéóáãùãÞò)   óõóêåõáóìÝíùí ðñïúüíôùí ("äéá-
êßíçóç"), ðñïêåéìÝíïõ íá  êáôáëÞîïõí óôïí ÷ñÞóôç Þ
óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ. Óôç äéáêßíçóç äåí ðåñéëáìâÜ-
íïíôáé ïé  õðçñåóßåò ìåôáöïñÜò êáè' åáõôÝò.

17. "Äéá÷åßñéóç Üëëùí ðñïúüíôùí" íïåßôáé:
- ç ðáñáãùãÞ Þ/êáé äéÜèåóç õëéêþí áðü ôá ïðïßá êáôá-

óêåõÜæïíôáé Üìåóá ôá Üëëá ðñïúüíôá (ðñïìÞèåéá ðñùôï-
ãåíþí êáé äåõôåñïãåíþí õëéêþí), åöåîÞò: "ðñïìÞèåéá",

- ç ðáñáãùãÞ êáé ìåôáôñïðÞ ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí ("êá-
ôáóêåõÞ"),

- ç äéÜèåóç óôçí áãïñÜ (åìðïñßá óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íçò êáé ôçò åéóáãùãÞò) ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí, ðñïêåéìÝ-
íïõ íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí Þ íá êáôáíáëùèïýí áðü ôï êïé-
íü ("äéáêßíçóç").

Óôç äéáêßíçóç äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé åñãáóßåò ìåôá-
öïñÜò êáè' åáõôÝò.

18. "ÅíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí
ðñïúüíôùí": íïïýíôáé ïé åñãáóßåò óõëëïãÞò óõìðåñéëáì-
âáíïìÝíçò ôçò åããõïäïóßáò, ìåôáöïñÜò, ìåôáöüñôù-
óçò, ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò, åðáíá÷ñçóéìïðïßçóçò
êáé áîéïðïßçóçò ôùí ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí óõóêåõáóéþí
ðïëëáðëÞò ÷ñÞóçò Þ ôùí áðïâëÞôùí ôùí óõóêåõáóéþí
êáé Üëëùí ðñïúüíôùí, þóôå ìåôÜ ôçí åðáíá÷ñçóéìïðïßç-
óç Þ áîéïðïßçóÞ ôïõò áíôßóôïé÷á íá åðéóôñÝöïõí óôï
ñåýìá ôçò áãïñÜò.

19. "Óýóôçìá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò": íïåßôáé ç ïñ-
ãÜíùóç óå áôïìéêÞ Þ óõëëïãéêÞ âÜóç ìå ïðïéáäÞðïôå íï-
ìéêÞ ìïñöÞ ôùí åñãáóéþí óõëëïãÞò óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íçò ôçò åããõïäïóßáò, ìåôáöïñÜò, åðáíá÷ñçóéìïðïßç-
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óçò êáé áîéïðïßçóçò ôùí ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí óõóêåõá-
óéþí Þ ôùí áðïâëÞôùí ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí  ðñïú-
üíôùí:

- ç åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç ôùí ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí óõ-
óêåõáóéþí ðïëëáðëÞò ÷ñÞóçò ìåôÜ ôç  óõëëïãÞ, óõìðå-
ñéëáìâáíïìÝíçò ôçò åããõïäïóßáò Þ ìåôáöïñÜò ôïõò, êá-
èþò êáé

- ç áîéïðïßçóç ôùí áðïâëÞôùí ôùí óõóêåõáóéþí Þ Üë-
ëùí ðñïúüíôùí ìåôÜ ôç óõëëïãÞ, ìåôáöïñÜ, ìåôáöüñôù-
óç Þ ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóÞ ôïõò, þóôå ôüóï ïé ÷ñçóé-
ìïðïéçìÝíåò óõóêåõáóßåò üóï êáé ôá áðüâëçôá ôùí óõ-
óêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí íá åðéóôñÝöïõí óôï
ñåýìá ôçò áãïñÜò.

20. "Ïéêïíïìéêïß ðáñÜãïíôåò": íïïýíôáé óå ó÷Ýóç ìå ôç
äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí, ïé ðñïìçèåõôÝò õëéêþí óõ-
óêåõáóßáò, ïé ðáñáãùãïß êáé ìåôáôñïðåßò óõóêåõáóéþí,
ôá åìöéáëùôÞñéá êáé ïé ÷ñÞóôåò, ïé åéóáãùãåßò, ïé Ýìðï-
ñïé êáé ïé äéáíïìåßò, ïé äçìüóéåò áñ÷Ýò, ïé Ïñãáíéóìïß Ôï-
ðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé Üëëïé äçìüóéïé ïñãáíéóìïß, éí-
óôéôïýôá Þ éäñýìáôá. Êáô' áíáëïãßá ç Ýííïéá áõôÞ éó÷ýåé
êáé ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí.

21. "ÅèåëïíôéêÞ óõìöùíßá": íïåßôáé êÜèå åðßóçìç óõì-
öùíßá ðïõ óõíÜðôåôáé ìåôáîý ôùí áñìüäéùí äçìüóéùí
áñ÷þí êáé ôùí åíäéáöåñüìåíùí ôïìÝùí äñáóôçñéüôçôáò,
ç ïðïßá ðñÝðåé íá åßíáé áíïéêôÞ óå üëá ôá ìÝñç ðïõ åðé-
èõìïýí íá óõììïñöùèïýí ìå ôïõò üñïõò ôçò óõìöùíßáò
ðñïêåéìÝíïõ íá óõìâÜëëïõí óôçí åêðëÞñùóç ôùí óôü-
÷ùí ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ.

22. "Óýóôçìá åããõïäïóßáò": íïåßôáé ôï óýóôçìá åíáë-
ëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôçò óõóêåõáóßáò êáôÜ ôï ïðïßï ï á-
ãïñáóôÞò óõóêåõáóìÝíïõ ðñïúüíôïò êáôáâÜëëåé óôïí
ðùëçôÞ ÷ñçìáôéêü áíôßôéìï (åããõïäïôéêü áíôßôéìï), ôï ï-
ðïßï ôïõ áðïäßäåôáé êáôÜ ôçí åðéóôñïöÞ ôçò óõóêåõá-
óßáò (ìßáò Þ ðïëëáðëÞò ÷ñÞóåùò) ìå óêïðü ôçí åíáëëá-
êôéêÞ äéá÷åßñéóÞ ôçò.

23. "ÄÞìïé / Êïéíüôçôåò": üðùò ðñïóäéïñßæïíôáé óôï Üñ-
èñï 2 (ðåñ. ñ´) ôçò êïéíÞò õðïõñãéêÞò óðüöáóçò õð' áñéè.
69728/824/1996 ðïõ áíáöÝñåôáé óôç äéá÷åßñéóç ôùí óôå-
ñåþí áðïâëÞôùí åêôüò ôùí óõìâïõëßùí ðåñéï÷Þò ðïõ
êáôáñãÞèçêáí ìå ôï í. 2539/1997 (ÖÅÊ 244 Á´).

24. "Ðñþôç ýëç": íïåßôáé ôï ðñïúüí ðïõ áíôëåßôáé ðñù-
ôüôõðá áðü ôï öõóéêü ðåñéâÜëëïí.

25. "ÐñùôïãåíÝò õëéêü": íïåßôáé êÜèå õëéêü ôï ïðïßï åß-
íáé ðñïúüí åðåîåñãáóßáò ðñþôùí õëþí áíåîÜñôçôá áðü
ôï óôÜäéï ôçò åðåîåñãáóßáò Ýùò êáé ôï ôåëéêü ðñïúüí.

26. "ÄåõôåñïãåíÝò õëéêü": íïåßôáé êÜèå õëéêü ôï ïðïßï
åßíáé ðñïúüí åðåîåñãáóßáò ðñùôïãåíþí õëéêþí, ôá ïðïßá
öÝñïõí ôçí éäéüôçôá ôïõ áðïâëÞôïõ.

27. "Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.": ï Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò  Åíáëëáêôé-
êÞò Äéá÷åßñéóçò ôùí Óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí,
óýìöùíá ìå ôï ÊåöÜëáéï Å´ ôïõ íüìïõ áõôïý.

¢ñèñï 3
Ðåäßï åöáñìïãÞò

1. Ï íüìïò áõôüò åöáñìüæåôáé:
á. Óå üëåò ôéò óõóêåõáóßåò ðïõ äéáôßèåíôáé óôçí áãïñÜ

êáé óôá áðüâëçôá ôùí óõóêåõáóéþí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé á-
ðü ôéò âéïìç÷áíßåò, ôï åìðüñéï, ôá ãñáöåßá, ôá êáôáóôÞ-
ìáôá, ôéò õðçñåóßåò, ôá íïéêïêõñéÜ Þ áðü ïðïéáäÞðïôå
Üëëç ðçãÞ, áíåîÜñôçôá áðü ôá õëéêÜ áðü ôá ïðïßá áðï-
ôåëïýíôáé.

â. Óôá Üëëá ðñïúüíôá, üðùò ïñßæïíôáé óôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 2 (ðáñ. 4).

2. Ï íüìïò áõôüò åöáñìüæåôáé óôéò áíùôÝñù ðåñéðôþ-

óåéò, ìå ôçí åðéöýëáîç  ôùí äéáôÜîåùí ôçò êåßìåíçò íï-
ìïèåóßáò, ðïõ áöïñïýí ðïéïôéêÝò áðáéôÞóåéò ãéá ôéò óõ-
óêåõáóßåò êáé ôá Üëëá ðñïúüíôá, üðùò ôéò áðáéôÞóåéò á-
óöÜëåéáò, ðñïóôáóßáò ôçò õãåßáò êáé ôçò õãéåéíÞò ôùí
óõóêåõáóìÝíùí ðñïúüíôùí êáé ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí Þ á-
ðáéôÞóåéò ãéá ôéò ìåôáöïñÝò êáé ôç äéá÷åßñéóç ôùí åðéêßí-
äõíùí áðïâëÞôùí.

¢ñèñï 4
ÃåíéêÝò áñ÷Ýò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí

óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí

Ç åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí
ðñïúüíôùí âáóßæåôáé óôéò áêüëïõèåò áñ÷Ýò:

á) óôçí áñ÷Þ ôçò ðñüëçøçò ôçò äçìéïõñãßáò áðïâëÞ-
ôùí áðü ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïú-
üíôùí  ìå ôç ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý üãêïõ ôïõò êáé ôùí å-
ðéêßíäõíùí óõóôáôéêþí ôïõò, êáé ðåñáéôÝñù:

- óôçí áñ÷Þ ôçò êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá åðáíá÷ñçóéìïðïß-
çóçò ôùí óõóêåõáóéþí êáé ôçò áíÜêôçóçò õëéêþí êáé ôçò
áíáêýêëùóçò ôùí áðïâëÞôùí ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üë-
ëùí ðñïúüíôùí êáé åí óõíå÷åßá, 

- óôçí áíÜêôçóç åíÝñãåéáò ÷ùñßò ñýðáíóç ôïõ ðåñé-
âÜëëïíôïò, þóôå íá ìåéþíåôáé ç ôåëéêÞ äéÜèåóç ôùí áðï-
âëÞôùí áõôþí,

â) óôçí áñ÷Þ "ï ñõðáßíùí ðëçñþíåé", êáé
ã) óôçí áñ÷Þ ôçò åõèýíçò üëùí ôùí åìðëåêüìåíùí ïé-

êïíïìéêþí ðáñáãüíôùí, äçìüóéùí êáé éäéùôéêþí,
ä) óôçí áñ÷Þ ôçò äçìïóéüôçôáò ðñïò ôïõò ÷ñÞóôåò êáé

êáôáíáëùôÝò ùò ðñïò ôá ìÝôñá ðïõ ëáìâÜíïíôáé ãéá ôçí
åöáñìïãÞ áõôïý ôïõ íüìïõ ðñïêåéìÝíïõ íá áíáäåé÷èåß ï
ñüëïò ôïõò ùò ðáñÜãïíôåò óõìâïëÞò óôçí åðáíá÷ñçóé-
ìïðïßçóç Þ áîéïðïßçóç (åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç) ôùí óõ-
óêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí.

Óôçí áñ÷Þ ôçò äçìïóéüôçôáò õðÜãïíôáé êáé ôá ìÝôñá
ôçò õðï÷ñåùôéêÞò áíáãñáöÞò óôç óõóêåõáóßá ôïõ åã-
ãõïäïôéêïý  áíôéôßìïõ, üðïõ åðéâÜëëåôáé, êáèþò êáé ôçò
åéäéêÞò óÞìáíóçò üôé ç óõóêåõáóßá õðüêåéôáé óå åíáëëá-
êôéêÞ äéá÷åßñéóç.

ÊÅÖÁËÁÉÏ  Â´

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÅÓ - ÁÐÏÂËÇÔÁ ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÙÍ

¢ñèñï 5
ÐñïãñÜììáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò 

ôùí óõóêåõáóéþí

1. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åêðïíåß êáé åöáñìüæåé ðñïãñÜììá-
ôá ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí. Ôá
ðñïãñÜììáôá áõôÜ áíáöÝñïíôáé óôçí ðñüëçøç ôùí æç-
ìéïãüíùí ãéá ôï ðåñéâÜëëïí äñÜóåùí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé
áðü ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé ôùí áðïâëÞôùí
ôùí óõóêåõáóéþí êáé óôç ëÞøç ôùí åíäåäåéãìÝíùí ìÝ-
ôñùí óýìöùíá ìå ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò ôïõ Üñèñïõ 4.

2. Ôá ðñïãñÜììáôá ðåñéëáìâÜíïõí êáôÜ êýñéï ëüãï:
- ÌÝôñá ãéá ôçí åíèÜññõíóç:
i) ôçò åðáíá÷ñçóéìïðïßçóçò ôùí óõóêåõáóéþí, åöüóïí

óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò  ôïõ óõóêåõáæüìåíïõ
ðñïúüíôïò, ç åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç  åßíáé ïéêïëïãéêÜ óõì-
öÝñïõóá, ôå÷íïëïãéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ åöéêôÞ, êáèþò êáé

ii) ÷ñÞóçò õëéêþí áðü áíáêõêëùìÝíá áðüâëçôá óõ-
óêåõáóßáò ãéá ôçí ðáñáãùãÞ óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí
ðñïúüíôùí.

- ÌÝôñá ãéá ôçí êáèéÝñùóç óõóôçìÜôùí äéá÷ùñéóìïý
ôùí áðïâëÞôùí óôçí ðçãÞ, ìå õðï÷ñåùôéêÞ ôç óõììåôï-
÷Þ óå áõôÜ ôïõ ôåëéêïý ÷ñÞóôç Þ êáôáíáëùôÞ.
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- Ìåèüäïõò ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åß-
ñéóçò ôùí óõóêåõáóéþí êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 7.

- ÌÝôñá ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí ðïóïôéêþí óôü÷ùí ãéá á-
íÜêôçóç êáé áíáêýêëùóç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 10.

- ÊáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò ãéá ôçí ïñãÜíùóç óõóôçìÜ-
ôùí åðéóôñïöÞò - óõëëïãÞò - áîéïðïßçóçò, óýìöùíá ìå
ôï Üñèñï  7.

- ÃåíéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç åãêñßóåùí óõ-
óôçìÜôùí åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò, óýìöùíá ìå ôï Üñ-
èñï 7.

- ÌÝôñá ãéá ôçí ðñïþèçóç êïéíïôéêþí ðñïôýðùí êáé ãå-
íéêÜ ìÝôñá  ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáô' å-
öáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 6.

- ÌÝôñá åõáéóèçôïðïßçóçò êáé  åíçìÝñùóçò ôïõ êáôá-
íáëùôÞ Þ Üëëïõ ôåëéêïý ÷ñÞóôç, êáô´åöáñìïãÞ ôïõ Üñ-
èñïõ 19.

- Ôå÷íéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôõ÷üí äõóêïëéþí
ðïõ áíáêýðôïõí êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò íü-
ìïõ, êõñßùò óôéò ðñùôïãåíåßò óõóêåõáóßåò éáôñéêþí
âïçèçìÜôùí êáé öáñìáêåõôéêþí ðñïúüíôùí, óôéò ìéêñÝò
óõóêåõáóßåò, êáèþò êáé óôéò óõóêåõáóßåò ðïëõôåëåßáò,
üôáí ç ÅðéôñïðÞ Å.Ê. ðñïâåß óôïí êáèïñéóìü áõôþí ôùí
ôå÷íéêþí ìÝôñùí.

3. Ôá ðñïãñÜììáôá åãêñßíïíôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí
¸ñãùí êáé ôùí Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìé-
êþí, ÁíÜðôõîçò,  Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Á-
ðïêÝíôñùóçò êáé Ãåùñãßáò.

¢ñèñï 6
¼ñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôç 
äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí

1. ÐñïêåéìÝíïõ ïé óõóêåõáóßåò íá äéáêéíçèïýí óôçí á-
ãïñÜ ðñÝðåé íá ðëçñïýíôáé ïé áêüëïõèïé üñïé êáé ðñïû-
ðïèÝóåéò, ðïõ áöïñïýí óôç óýíèåóç, êáèþò êáé óôçí å-
ðáíá÷ñçóéìïðïéÞóéìç êáé áîéïðïéÞóéìç öýóç ôùí óõ-
óêåõáóéþí:

á. ÅéäéêÝò áðáéôÞóåéò ðïõ áöïñïýí ôçí êáôáóêåõÞ êáé
ôç óýíèåóç óõóêåõáóéþí:

á.1. Ïé óõóêåõáóßåò  ðñÝðåé íá êáôáóêåõÜæïíôáé êáôÜ
ôñüðï þóôå ï üãêïò êáé ôï âÜñïò ôùí óõóêåõáóéþí íá ðå-
ñéïñßæåôáé óôï åëÜ÷éóôï üñéï ðïõ åðáñêåß, þóôå íá äéáôç-
ñåßôáé ôï áíáãêáßï åðßðåäï áóöáëåßáò, õãéåéíÞò êáé áðï-
äï÷Þò ãéá ôï óõóêåõáóìÝíï ðñïúüí êáé ãéá ôïí êáôáíá-
ëùôÞ.

á.2. Ïé óõóêåõáóßåò ðñÝðåé íá ó÷åäéÜæïíôáé,  íá êáôá-
óêåõÜæïíôáé êáé  íá äéáôßèåíôáé óôï åìðüñéï êáôÜ ôñüðï
ðïõ íá åðéôñÝðåé ôçí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç Þ ôçí áîéïðïß-
çóç ôùí áðïâëÞôùí ôïõò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò á-
íáêýêëùóÞò ôïõò êáé íá ðåñéïñßæåé óôï åëÜ÷éóôï ôéò åðé-
ðôþóåéò ôïõò óôï ðåñéâÜëëïí, üôáí ãßíåôáé äéÜèåóç ôùí
áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò Þ ôùí êáôáëïßðùí áðü åñãá-
óßåò äéá÷åßñéóçò áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò.

á.3. Ïé óõóêåõáóßåò  ðñÝðåé íá êáôáóêåõÜæïíôáé êáôÜ
ôñüðï þóôå íá ðñïùèïýíôáé óôçí áãïñÜ ðñïúüíôá ìå ôéò
ëéãüôåñåò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí êáé íá ÷ñçóéìïðïé-
ïýíôáé äåõôåñïãåíÞ õëéêÜ êáé õëéêÜ ðïõ äåí ìåéþíïõí ôéò
äõíáôüôçôåò áîéïðïßçóçò.

á.4. Ïé óõóêåõáóßåò  ðñÝðåé íá êáôáóêåõÜæïíôáé êáôÜ
ôñüðï þóôå ç ðáñïõóßá åðéâëáâþí êáé Üëëùí åðéêßíäõ-
íùí ïõóéþí êáé õëéêþí ùò óõóôáôéêþí ôïõ õëéêïý óõ-
óêåõáóßáò Þ ïðïéïõäÞðïôå óôïé÷åßïõ ôçò óõóêåõáóßáò
íá åëá÷éóôïðïéåßôáé üóïí áöïñÜ ôçí ðáñïõóßá ôïõò óå

åêðïìðÝò, ôçí ôÝöñá Þ ôï áðüðëõìá, üôáí ãßíåôáé êáýóç
Þ õãåéïíïìéêÞ ôáöÞ ôùí óõóêåõáóéþí Þ ôùí êáôáëïßðùí
áðü äéáäéêáóßåò äéá÷åßñéóçò Þ ôùí áðïâëÞôùí óõóêåõá-
óßáò.

â. ÅéäéêÝò áðáéôÞóåéò ðïõ áöïñïýí ôçí åðáíá÷ñçóéìï-
ðïéÞóéìç öýóç óõóêåõáóéþí ðñÝðåé íá ðëçñïýíôáé óõã-
÷ñüíùò. Åéäéêüôåñá:

â.1. ïé öõóéêÝò éäéüôçôåò êáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ  ôçò óõ-
óêåõáóßáò ðñÝðåé íá åðéôñÝðïõí Ýíáí ïñéóìÝíï áñéèìü
äéáêéíÞóåùí Þ åðáíáëáìâáíüìåíçò ÷ñÞóçò õðü êáíïíé-
êÜ ðñïâëÝøéìåò óõíèÞêåò ÷ñÞóçò,

â.2. ç äõíáôüôçôá êáôåñãáóßáò ôçò ÷ñçóéìïðïéçìÝíçò
óõóêåõáóßáò,  ïýôùò þóôå íá ðëçñïýíôáé áðáéôÞóåéò õ-
ãåßáò êáé áóöÜëåéáò ãéá ôï åñãáôéêü äõíáìéêü,

â.3. ç ôÞñçóç åéäéêþí áðáéôÞóåùí  ãéá ôéò áíáêôÞóéìåò
óõóêåõáóßåò, üôáí ïé óõóêåõáóßåò äåí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
ðëÝïí êáé åðïìÝíùò êáèßóôáíôáé áðüâëçôá,

â.4. ç ÷ñçóéìïðïßçóç êáèáñþí ôå÷íïëïãéþí ãéá ôçí å-
ðáíá÷ñçóéìïðïßçóç ôùí áðïâëÞôùí.

ã. ÅéäéêÝò áðáéôÞóåéò ðïõ áöïñïýí ôçí áîéïðïéÞóéìç
öýóç óõóêåõáóéþí:

ã.1. Óõóêåõáóßåò áîéïðïéÞóéìåò õðü ìïñöÞ áíáêýêëù-
óçò õëéêþí.

Ïé óõóêåõáóßåò ðñÝðåé íá êáôáóêåõÜæïíôáé Ýôóé þóôå
íá åðéôñÝðïõí ôçí áíáêýêëùóç ïñéóìÝíïõ ðïóïóôïý êá-
ôÜ âÜñïò ôùí õëéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí êáôá-
óêåõÞ ðñïúüíôùí ôá ïðïßá äéáôßèåíôáé óôçí áãïñÜ, óýì-
öùíá ìå ôá åêÜóôïôå ó÷åôéêÜ éó÷ýïíôá ðñüôõðá.  Áõôü ôï
ðïóïóôü ìðïñåß íá ðïéêßëëåé, áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ õ-
ëéêïý ðïõ áðïôåëåß ôç óõóêåõáóßá.

ã.2. Óõóêåõáóßåò áîéïðïéÞóéìåò õðü ìïñöÞ áíÜêôçóçò
åíÝñãåéáò.

Ôá áðüâëçôá óõóêåõáóßáò ðïõ õðüêåéíôáé óå êáôåñãá-
óßá, ìå óêïðü ôçí áíÜêôçóç åíÝñãåéáò, ðñÝðåé íá Ý÷ïõí å-
ëÜ÷éóôç êáôþôáôç èåñìïãüíï ôéìÞ ðïõ íá åðéôñÝðåé âåë-
ôéóôïðïßçóç ôçò áíÜêôçóçò åíÝñãåéáò.

ã.3. Óõóêåõáóßåò áîéïðïéÞóéìåò õðü ìïñöÞ ëéðáóìáôï-
ðïßçóçò.

Ôá áðüâëçôá óõóêåõáóßáò ðïõ õößóôáíôáé êáôåñãáóßá
ìå óêïðü ôç ëéðáóìáôïðïßçóç ðñÝðåé íá åßíáé âéïáðïäï-
ìÞóéìá, êáôÜ ôñüðï ðïõ íá ìçí åìðïäßæåé ôç ÷ùñéóôÞ óõë-
ëïãÞ êáé ôç äéáäéêáóßá Þ äñáóôçñéüôçôá ëéðáóìáôïðïßç-
óçò óôçí ïðïßá õðïâÜëëïíôáé.

ã.4. ÂéïáðïäïìÞóéìåò óõóêåõáóßåò.
Ôá âéïáðïäïìÞóéìá áðüâëçôá óõóêåõáóßáò ðñÝðåé íá

åßíáé ôÝôïéá þóôå íá ìðïñïýí íá áðïóõíôßèåíôáé ìå öõóé-
êü, ÷çìéêü, èåñìéêü Þ âéïëïãéêü ôñüðï, Ýôóé þóôå ôï ìå-
ãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ ëéðÜóìáôïò ðïõ ðñïêýðôåé íá áðï-
óõíôßèåôáé ôåëéêþò óå äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá, âéïìÜæá êáé
íåñü êáé íá ìçí áöÞíïõí åðéêßíäõíá êáôÜëïéðá.

2.1. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.  óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÅËÏÔ å-
öáñìüæåé ôá êïéíïôéêÜ ðñüôõðá, ôá ïðïßá  áíáöÝñïíôáé
óôéò áðáéôÞóåéò ôïõ Üñèñïõ áõôïý. Áí äåí õðÜñ÷ïõí êïé-
íïôéêÜ ðñüôõðá ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìðïñåß íá êáôáñôßæåé å-
èíéêÜ ðñüôõðá, ôá ïðïßá èá áíáöÝñïíôáé:

- óå êñéôÞñéá êáé ìåèüäïõò ãéá ôçí áíÜëõóç ôïõ êýêëïõ
æùÞò ôùí óõóêåõáóéþí,

- óå ìåèüäïõò ãéá ôç ìÝôñçóç êáé ôçí åîáêñßâùóç ôçò
ðáñïõóßáò âáñÝùí ìåôÜëëùí êáé Üëëùí åðéêßíäõíùí ïõ-
óéþí óôéò óõóêåõáóßåò êáé ôçò åëåõèÝñùóÞò ôïõò óôï ðå-
ñéâÜëëïí áðü óõóêåõáóßåò êáé áðüâëçôá óõóêåõáóéþí,

- óå êñéôÞñéá ãéá Ýíá åëÜ÷éóôï üñéï áíáêõêëùìÝíùí õ-

2770 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)



ëéêþí åìðåñéå÷ïìÝíùí óôéò óõóêåõáóßåò, ãéá  êáôÜëëç-
ëïõò ôýðïõò óõóêåõáóéþí,

- óå êñéôÞñéá ãéá ìåèüäïõò áíáêýêëùóçò,
- óå êñéôÞñéá ãéá ìåèüäïõò ëéðáóìáôïðïßçóçò êáé ãéá

ðáñáãüìåíá ëéðÜóìáôá,
- óå êñéôÞñéá ãéá ôç óÞìáíóç óõóêåõáóéþí.
Ôá åèíéêÜ ðñüôõðá åãêñßíïíôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí

Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí
¸ñãùí,  ÁíÜðôõîçò êáé Ãåùñãßáò.

2.2.Ôï Üèñïéóìá ôùí ôéìþí óõãêÝíôñùóçò ìïëýâäïõ,
êáäìßïõ, õäñáñãýñïõ êáé åîáóèåíïýò ÷ñùìßïõ óôéò óõ-
óêåõáóßåò Þ óôá õëéêÜ ôùí óõóêåõáóéþí äåí ðñÝðåé íá õ-
ðåñâáßíåé ôá 100 ppm êáôÜ âÜñïò.

Ôá åðßðåäá óõãêÝíôñùóçò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðá-
ñÜãñáöï áõôÞ äåí éó÷ýïõí ãéá óõóêåõáóßåò êáôáóêåõá-
óìÝíåò åî ïëïêëÞñïõ áðü ìïëõâäýáëï (êñýóôáëëï), ü-
ðùò ïñßæåôáé óôçí Ïäçãßá 69/493/Å.Ï.Ê..

Må êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÁíÜðôõîçò êáé Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí åßíáé äõíá-
ôüí íá ôñïðïðïéïýíôáé ïé ùò Üíù ïñéáêÝò ôéìÝò óýìöùíá
ìå ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò ó÷åôéêÝò íïìïèåôéêÝò ñõèìß-
óåéò óôï êïéíïôéêü äßêáéï. Óýìöùíá ìå ôç äéáäéêáóßá ôïõ
Üñèñïõ 11 (ðáñ. 3) ôçò Ïäçãßáò 94/62/Å.Ê. êáèïñßæïíôáé:

á. Ïé ðñïûðïèÝóåéò óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò äåí åöáñ-
ìüæïíôáé óôá áíáêõêëùìÝíá õëéêÜ êáé óôá êõêëþìáôá
ðñïúüíôùí ðïõ âñßóêïíôáé óå êëåéóôÞ êáé åëåã÷üìåíç á-
ëõóßäá, ôá ùò Üíù åðßðåäá óõãêÝíôñùóçò.

â. Ïé ôýðïé óõóêåõáóßáò ðïõ åíäå÷ïìÝíùò áðáëëÜóóï-
íôáé áðü êÜðïéá áðü ôéò ùò Üíù êáèïñéóèåßóåò ïñéáêÝò ôé-
ìÝò åðéðÝäùí óõãêÝíôñùóçò.

3. ÊÜèå äéá÷åéñéóôÞò óõóêåõáóéþí ðñÝðåé íá äéáèÝôåé
ðéóôïðïéçôéêü åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 9.

4. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÁíÜðôõîçò êáé Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ðïõ åê-
äßäåôáé ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìðïñåß íá
áðáãïñåýåôáé Þ íá ðåñéïñßæåôáé ç ÷ñÞóç ïñéóìÝíùí õëé-
êþí Þ íá åðéâÜëëåôáé ç ÷ñÞóç óõãêåêñéìÝíçò óýíèåóçò
õëéêþí Þ ç åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç Þ åããõïäïóßá ãéá ïñé-
óìÝíåò óõóêåõáóßåò ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí äçìé-
ïõñãïýíôáé åìðüäéá óôï åìðüñéï êáé óôñåâëþóåéò óôïí
áíôáãùíéóìü.

5. ¼óïé ðñïâáßíïõí óå ðñïìÞèåéá êáé êáôáóêåõÞ óõ-
óêåõáóéþí, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 2 ðáñ.16 õðï-
âÜëëïõí êÜèå ÷ñüíï óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. Ýêèåóç ó÷åôéêÜ
ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ,
êáèþò êáé ôï ó÷åäéáóìü åöáñìïãÞò ôïõò ãéá ôï åðüìåíï
Ýôïò.  

Ç ðñþôç Ýêèåóç õðïâÜëëåôáé Ýíá ÷ñüíï ìåôÜ ôçí Ý-
íáñîç éó÷ýïò ôïõ íüìïõ áõôïý áíåîÜñôçôá áðü ôçí Ý-
ãêñéóç åèíéêïý ðñïãñÜììáôïò (Üñèñï 5) Þ ôçí ýðáñîç
ðñïôýðùí (êïéíïôéêþí - åèíéêþí).

¢ñèñï 7
¼ñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ 
äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí - ÓõóôÞìáôá 

åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò

Á. ¼óïé ðñïâáßíïõí óå äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí, ïé
ïðïßïé óôï åîÞò áðïêáëïýíôáé "äéá÷åéñéóôÝò", õðï÷ñåïý-
íôáé íá ïñãáíþíïõí óõóôÞìáôá Þ íá óõììåôÝ÷ïõí óå óõ-
óôÞìáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí óõóêåõáóéþí áõ-
ôþí ðïõ áöïñïýí ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõò.

1. Ïé äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõóêåõáóéþí ðñïùèïýí êáô' å-
öáñìïãÞ ôùí ðñïãñáììÜôùí (Üñèñï 5) ôçí ðëÝïí åí-
äåäåéãìÝíç ìÝèïäï åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò, ìå ôçí
ïñãÜíùóç óõóôçìÜôùí óõëëïãÞò, óôçí ïðïßá óõìðå-
ñéëáìâÜíåôáé ç åããõïäïóßá, êáé áîéïðïßçóçò ôùí
÷ñçóéìïðïéçìÝíùí óõóêåõáóéþí Þ ôùí áðïâëÞôùí ôùí
óõóêåõáóéþí, ôçñïõìÝíùí ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ
8 ôçò õð' áñéè. 69728/824/1996 Ê.Õ.Á. (ÖÅÊ 358 Â´), êá-
èþò êáé óõóôçìÜôùí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóçò ôùí ÷ñçóé-
ìïðïéçìÝíùí óõóêåõáóéþí.

Ôá óõóôÞìáôá áõôÜ áðïâëÝðïõí åéäéêüôåñá:
á) Óôçí åðéóôñïöÞ Þ êáé ôç óõëëïãÞ ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí

óõóêåõáóéþí Þ êáé áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò áðü ôïí êá-
ôáíáëùôÞ Þ Üëëï ôåëéêü ÷ñÞóôç Þ áðü ôç ñïÞ ôùí áðï-
âëÞôùí, ðñïêåéìÝíïõ íá äéï÷åôåýïíôáé ðñïò ôéò ðëÝïí åí-
äåäåéãìÝíåò åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò äéá÷åßñéóçò áðïâëÞ-
ôùí.

â) Óôçí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç Þ óôçí áîéïðïßçóç, óõ-
ìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò áíáêýêëùóçò ôùí óõëëåãüìå-
íùí óõóêåõáóéþí Þ áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò ìå ôç ÷ñç-
óéìïðïßçóç êáèáñþí ôå÷íïëïãéþí.

2. Ôá ùò Üíù óõóôÞìáôá  åöáñìüæïíôáé êáé ãéá ôá åéóá-
ãüìåíá ðñïúüíôá ìå óõíèÞêåò ðïõ íá ìçí åéóÜãïõí äéá-
êñßóåéò. Åéäéêüôåñá ôá óõóôÞìáôá áõôÜ:

á) ó÷åäéÜæïíôáé êáôÜ ôñüðï þóôå íá áðïöåýãïíôáé å-
ìðüäéá óôï åìðüñéï Þ óôñåâëþóåéò óôïí áíôáãùíéóìü
óýìöùíá ìå ôï åèíéêü êáé êïéíïôéêü äßêáéï, êáé

â) ëáìâÜíïõí êáôÜ êýñéï ëüãï õðüøç ôéò áðáéôÞóåéò óå
èÝìáôá:

- ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôçò õãåßáò, áóöÜ-
ëåéáò êáé õãéåéíÞò ôùí êáôáíáëùôþí,

- ðñïóôáóßáò ôçò ðïéüôçôáò, ôçò ãíçóéüôçôáò êáé ôùí
ôå÷íéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí óõóêåõáóìÝíùí áãáèþí
êáé ôùí ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí õëéêþí, êáèþò êáé

- ðñïóôáóßáò ôùí äéêáéùìÜôùí âéïìç÷áíéêïý êáé åìðï-
ñéêïý áðïññÞôïõ.

Â. Ç ïñãÜíùóç ôùí óõóôçìÜôùí åíáëëáêôéêÞò äéá÷åß-
ñéóçò ãßíåôáé áðü ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõóêåõáóéþí:

á) áôïìéêÜ áðü ôïõò ßäéïõò ìå ôçí õðï÷ñÝùóç åöáñìï-
ãÞò óõóôçìÜôùí åããõïäïóßáò, Þ

â) óõëëïãéêÜ, ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óå åãêåêñéìÝíá óõ-
óôÞìáôá óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ïðïéáó-
äÞðïôå íïìéêÞò ìïñöÞò, üðùò åôáéñåßåò (Á.Å.- Å.Ð.Å.
ê.ëð.), óõíåôáéñéóìïýò, êïéíïðñáîßåò ê.ëð..

Ãéá ôçí ïñãÜíùóç êÜèå óõóôÞìáôïò áôïìéêÞò Þ óõëëï-
ãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò áðáéôåßôáé ç ÷ïñÞãçóç Ý-
ãêñéóçò áðü ôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.. Ç Ýãêñéóç áõôÞ áðïôåëåß
áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôçò ðñïâëå-
ðüìåíçò óôï Üñèñï 10 (ðáñ. 2) ôçò õð' áñéè. 69728/
824/1996 Ê.Õ.Á. Üäåéáò äéá÷åßñéóçò óôåñåþí áðïâëÞôùí.
Åéäéêüôåñá:

1. ÓõóôÞìáôá ÁôïìéêÞò ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò.
á) Ãéá ôçí Ýãêñéóç êÜèå óõóôÞìáôïò áôïìéêÞò åíáëëá-

êôéêÞò äéá÷åßñéóçò, áðáéôåßôáé ï äéá÷åéñéóôÞò ôçò óõóêåõ-
áóßáò: 

á.1. Íá åöáñìüæåé óýóôçìá åããõïäïóßáò.
á.2. Íá êáôáèÝôåé óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. öÜêåëï ìå ìåëÝ-

ôç Þ/êáé óôïé÷åßá áðü ôïí ïðïßï:
� íá áðïäåéêíýåôáé üôé ï äéá÷åéñéóôÞò:
-  åöáñìüæåé óýóôçìá åããõïäïóßáò, êáé
-  äéáèÝôåé ôçí áðáéôïýìåíç ïéêïíïìéêÞ êáé ôå÷íéêÞ õðï-

äïìÞ ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôüò ôïõ,
-  áíôáðïêñßíåôáé óôïõò üñïõò ôçò ðáñ. Á 1.2.,
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� íá ðñïóäéïñßæïíôáé:
- ïé óôü÷ïé êáé ïé ìÝèïäïé åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò. Åé-

äéêÞ ðñüâëåøç áðáéôåßôáé ãéá ôá íçóéÜ êáé ôéò áðïìáêñõ-
óìÝíåò ðåñéï÷Ýò.

- ôï ðïóü ôïõ åããõïäïôéêïý áíôéôßìïõ.
á.3. Íá êáôáâÜëëåé óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ó÷åôéêü áíôá-

ðïäïôéêü ôÝëïò, ôï ýøïò ôïõ ïðïßïõ ðñïóäéïñßæåôáé áñ-
÷éêÜ ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí. Ôï
ðïóü ôïõ áíôáðïäïôéêïý ôÝëïõò áíáðñïóáñìüæåôáé ìå
êïéíÞ áðüöáóç ôùí ùò Üíù Õðïõñãþí ìåôÜ áðü åéóÞãç-
óç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìå êñéôÞñéï ôçí Ýêôáóç ôïõ óõóôÞ-
ìáôïò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò.

â) Ïé äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõóêåõáóéþí ðïõ ïñãáíþíïõí
óõóôÞìáôá áôïìéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò öÝñïõí
åõèýíç ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõò üðùò
ðåñéãñÜöïíôáé óôï Üñèñï 12.

2. ÓõóôÞìáôá ÓõëëïãéêÞò ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò.
á) Ãéá ôçí Ýãêñéóç êÜèå óõóôÞìáôïò óõëëïãéêÞò åíáë-

ëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò áðáéôåßôáé ï äéá÷åéñéóôÞò ôçò óõ-
óêåõáóßáò:

á.1) íá êáôáèÝôåé óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. öÜêåëï ìå ìåëÝ-
ôç Þ/êáé óôïé÷åßá áðü ôïí ïðïßï:

� íá áðïäåéêíýåôáé üôé ôï óýóôçìá äéáèÝôåé ôçí áðáé-
ôïýìåíç ôå÷íéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ õðïäïìÞ ãéá ôçí åöáñìï-
ãÞ ôïõ êáé üôé áíôáðïêñßíåôáé óôïõò üñïõò ôçò ðáñ. Á1.2.,

� íá ðñïóäéïñßæåôáé ôï ðïóü ôçò ÷ñçìáôéêÞò åéóöïñÜò
ðïõ êáôáâÜëëïõí óôï óýóôçìá ïé óõììåôÝ÷ïíôåò äéá÷åé-
ñéóôÝò ìå êñéôÞñéá êõñßùò ôïí üãêï êáé ôï âÜñïò ôçò óõ-
óêåõáóßáò, ôçí ðïóüôçôá ôùí ðáñáãüìåíùí áðïâëÞôùí,
ôï ñõðáíôéêü öïñôßï êáé Üëëá,

� íá êáèïñßæïíôáé:
- ïé óôü÷ïé êáé ïé ìÝèïäïé åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò. Åé-

äéêÞ ðñüâëåøç áðáéôåßôáé ãéá ôá íçóéÜ êáé ôéò áðïìáêñõ-
óìÝíåò ðåñéï÷Ýò, êáé

- ôï åããõïäïôéêü áíôßôéìï, åöüóïí åöáñìüæåôáé óýóôç-
ìá åããõïäïóßáò.

á.2) Íá äéáóöáëßæåé ôç äõíáôüôçôá óõììåôï÷Þò óôï óý-
óôçìá ôùí åíäéáöåñüìåíùí äéá÷åéñéóôþí óõóêåõáóéþí
ïé ïðïßïé åêðëçñþíïõí ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò
ôïõ óõóôÞìáôïò.

á.3) Íá ðñïóäéïñßæåé ôï ðëáßóéï ôùí óõìâÜóåùí ðñï-
ó÷þñçóÞò ôïõò óôï óýóôçìá ìå óõíïðôéêÞ ðåñéãñáöÞ
ôùí óõìâáôéêþí õðï÷ñåþóåùí ôùí åíäéáöåñüìåíùí äéá-
÷åéñéóôþí. 

á.4) Íá äéáóöáëßæåé ôç äõíáôüôçôá êáôÜñôéóçò óõìâÜ-
óåùí óõíåñãáóßáò ìå ôïõò õðü÷ñåïõò öïñåßò äéá÷åßñé-
óçò äçìïôéêþí áðïâëÞôùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 8.

á.5) Íá êáôáâÜëëåé óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ó÷åôéêü áíôá-
ðïäïôéêü ôÝëïò, ôï ýøïò ôïõ ïðïßïõ ðñïóäéïñßæåôáé áñ-
÷éêÜ ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí. Ôï
ðïóü ôïõ áíôáðïäïôéêïý ôÝëïõò áíáðñïóáñìüæåôáé ìå
êïéíÞ áðüöáóç ôùí ùò Üíù Õðïõñãþí ìåôÜ áðü åéóÞãç-
óç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìå êñéôÞñéï ôçí Ýêôáóç ôïõ óõóôÞ-
ìáôïò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò.

â) ¼ñïé óõììåôï÷Þò óôï óýóôçìá:
Ïé äéá÷åéñéóôÝò óõóêåõáóéþí, åöüóïí äåí ðñïâáßíïõí

óôç ïñãÜíùóç óõóôÞìáôïò áôïìéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá-
÷åßñéóçò ìå åöáñìïãÞ óõóôÞìáôïò åããõïäïóßáò óýìöù-
íá ìå ôïõò üñïõò ôçò ðåñßðôùóçò 1, óõììåôÝ÷ïõí õðï-
÷ñåùôéêÜ óå óõóôÞìáôá óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åß-
ñéóçò ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ôá óõóôÞìáôá áõôÜ Ý÷ïõí

ëÜâåé ôçí ðñïâëåðüìåíç óôçí ðáñÜãñáöï áõôÞ ó÷åôéêÞ
Ýãêñéóç áðü ôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáé üôé ïé Þäç óõììåôÝ÷ï-
íôåò äéá÷åéñéóôÝò åßíáé íüìéìïé êÜôï÷ïé ôïõ Ðéóôïðïéçôé-
êïý ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò (Ð.Å.Ä.) óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 9.

Ç óõììåôï÷Þ óôá óõóôÞìáôá óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò
äéá÷åßñéóçò:

i) óõíïäåýåôáé áðü ôçí êáôáâïëÞ óôï óýóôçìá åê ìÝ-
ñïõò ôïõ åíäéáöåñüìåíïõ äéá÷åéñéóôÞ ÷ñçìáôéêÞò åé-
óöïñÜò. Ôï ýøïò ôçò åéóöïñÜò áõôÞò êáèïñßæåôáé óôç
óýìâáóç ðñïó÷þñçóçò ôïõ äéá÷åéñéóôÞ óôï óýóôçìá,
óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðåñßðôù-
óç 2á,

ii) ðáñÝ÷åé ôï äéêáßùìá óôïí óõììåôÝ÷ïíôá äéá÷åéñéóôÞ
íá åðéóçìáßíåé ôéò óõóêåõáóßåò ìå ôçí Ýíäåéîç ðïõ ðåñé-
ãñÜöåôáé óôç óýìâáóç ðñïó÷þñçóçò, ùò áðüäåéîç ôçò
óõììåôï÷Þò ôïõ óôï óýóôçìá,

iii) áðáëëÜóóåé ôïõò óõìâáëëüìåíïõò äéá÷åéñéóôÝò áðü
ôçí åõèýíç åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþóåùí ðïõ ðåñéãñÜ-
öïíôáé óôï Üñèñï 12.

Ã. Ç Ýãêñéóç Þ áíáíÝùóç êÜèå óõóôÞìáôïò áôïìéêÞò Þ
óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ÷ïñçãåßôáé ìüíïí
åöüóïí:

1) Ïé åðé÷åéñÞóåéò ðïõ áðïôåëïýí óõóôÞìáôá åíáëëá-
êôéêÞò äéá÷åßñéóçò äåí Ý÷ïõí êçñõ÷èåß óå ðôþ÷åõóç êáé
äåí âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç åêêáèÜñéóçò Þ ðáýóçò
ðëçñùìþí, êáèþò êáé ïé ìåôÝ÷ïíôåò óå áõôÜ äéá÷åéñéóôÝò
äåí Ý÷ïõí êáôáäéêáóèåß ãéá öïñïëïãéêÝò Þ ïéêïíïìéêÝò
ðáñáâÜóåéò, êáèþò êáé ãéá ðáñáâÜóåéò ôùí äéáôÜîåùí
ôïõ áíôáãùíéóìïý Þ áéó÷ñïêÝñäåéáò ðïõ áðïôå-ëïýí êþ-
ëõìá Üóêçóçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáôÜ ôï
éó÷ýïí äßêáéï.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï óýóôçìá Ý÷åé ôç íïìéêÞ ìïñöÞ
Á.Å. èá ðñÝðåé íá ìçí Ý÷ïõí êáôáäéêáóèåß ãéá ôá ðñïáíá-
öåñüìåíá áäéêÞìáôá ôá ìÝëç ôùí äéïéêÞóåùí, ïé äéåõèý-
íïíôåò óýìâïõëïé êáé ôá áíþôåñá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç
ôïõò.

2) Âåâáéþíåôáé áðü ôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. üôé ôï åí ëüãù
óýóôçìá áíôáðïêñßíåôáé óôïõò üñïõò ôùí ðñïçãïýìå-
íùí ðáñáãñÜöùí Á (åä.2) êáé Â ôïõ Üñèñïõ áõôïý êáé óôá
ðñïãñÜììáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò (Üñèñï 5). 

Óôçí Ýãêñéóç ôïõ óõóôÞìáôïò áôïìéêÞò Þ óõëëïãéêÞò å-
íáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ìðïñåß íá ðñïâëÝðïíôáé åéäéêü-
ôåñïé üñïé ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç åöáñìïãÞ ôïõ.

Ç Ýãêñéóç éó÷ýåé ãéá Ýîé (6) ÷ñüíéá êáé ìðïñåß íá áíáíå-
þíåôáé ìå ôñïðïðïßçóç Þ áíáèåþñçóç ôçò ðñïâëåðüìå-
íçò ìåëÝôçò óýìöùíá ìå ôá ôüôå éó÷ýïíôá íÝá äåäïìÝíá
Þ êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 9 (ðáñ. 4). Ç äéáäéêáóßá á-
íáíÝùóçò, áíáóôïëÞò Þ áíÜêëçóçò ôùí åãêñßóåùí, êá-
èþò êáé êÜèå áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åöáñìïãÞ
ôçò ðáñáãñÜöïõ áõôÞò ñõèìßæïíôáé áðü êáíïíéóìïýò
ðïõ åêäßäïíôáé ìå áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëï-
íôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí ìåôÜ áðü åéóÞãç-
óç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

Ä. Ïé äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõóêåõáóéþí õðï÷ñåïýíôáé íá
êáôáñôßæïõí ëåðôïìåñÞ Ýêèåóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ
ôïõ óõóôÞìáôïò áôïìéêÞò Þ óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò
äéá÷åßñéóçò êáé ôïí ôñüðï åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþóå-
þí ôïõò êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ áõôïý. Ç Ýêèåóç áõ-
ôÞ ðåñéëáìâÜíåé êáé ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôïõ óõóôÞìá-
ôïò ãéá ôïí åðüìåíï ÷ñüíï. Ç Ýêèåóç õðïâÜëëåôáé óôïí
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ êÜèå Ýôïõò.

2772 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)



¢ñèñï 8
¼ñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç

ôùí äçìïôéêþí áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò

1. Ç åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí äçìïôéêþí áðïâëÞôùí
óõóêåõáóßáò åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ôïõò Ï.Ô.Á. êáé ïñ-
ãáíþíåôáé:

á) áðü ôïõò õðü÷ñåïõò öïñåßò äéá÷åßñéóçò ôùí áðï-
âëÞôùí (ÄÞìïõò Þ Êïéíüôçôåò Þ Óýíäåóìïé ÄÞìùí Þ Êïé-
íïôÞôùí Þ Ëéìåíéêü Ïñãáíéóìü - Ëéìåíéêü Ôáìåßï), óôï
ðëáßóéï åöáñìïãÞò ôïõ Üñèñïõ 6 ôçò õð' áñéè. 69728/
824/ 1996 Ê.Õ.Á. (ÖÅÊ 358 Â´) óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï
10 áõôÞò, Þ 

â) áðü ôïõò äéá÷åéñéóôÝò óõóêåõáóéþí (óõóôÞìáôá á-
ôïìéêÞò Þ óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò), óå óõ-
íåñãáóßá ìå ôïõò ðáñáðÜíù õðü÷ñåïõò öïñåßò. Óå êÜèå
ðåñßðôùóç ç åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí äçìïôéêþí áðï-
âëÞôùí óõóêåõáóßáò ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò êáé
ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ðñïçãïýìåíï
Üñèñï, óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðïóïôéêïýò óôü÷ïõò ðïõ
êáèïñßæïíôáé óôï Üñèñï 10.

2. Áí ç åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí äçìïôéêþí áðïâëÞ-
ôùí ïñãáíþíåôáé áðü êïéíïý óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñá-
öï 1 (ðåñ. â´) êáôáñôßæïíôáé ìåôáîý ôùí åíäéáöåñüìåíùí
ìåñþí (õðü÷ñåùí öïñÝùí äéá÷åßñéóçò áðïâëÞôùí êáé
äéá÷åéñéóôþí ôùí óõóêåõáóéþí) åîáåôåßò óõìâÜóåéò óõ-
íåñãáóßáò.

Óôéò óõìâÜóåéò áõôÝò êáèïñßæïíôáé éäßùò:
á) ôá åðé÷åéñçóéáêÜ ó÷Ýäéá ôçò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñé-

óçò ðïõ åíäåéêôéêÜ ðåñéëáìâÜíïõí åñãáóßåò äéá÷åßñéóçò
ôùí áðïâëÞôùí ðïõ áíáëáìâÜíïõí ïé õðü÷ñåïé öïñåßò
äéá÷åßñéóçò áðïâëÞôùí, ôïõò ðïóïôéêïýò óôü÷ïõò êáé ôï
÷ñïíïäéÜãñáììá åðßôåõîÞò ôïõò, ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôùí
äåõôåñïãåíþí õëéêþí, üðùò áðïâëÞôùí óõóêåõáóéþí,

â) ôï ðëáßóéï, ïé üñïé êáé ôá êñéôÞñéá áîéïëüãçóçò ôïõ
ðïóïý ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí õðü÷ñåùí öïñÝùí äéá÷åßñé-
óçò áðïâëÞôùí ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôï Üñèñï 17 (ðáñ.
â´) ôçò Ê.Õ.Á. õð' áñéè. 69728/854/1996.

Ç ÷ñçìáôïäüôçóç áõôÞ óôçñßæåôáé óå ìç÷áíéóìü åîåý-
ñåóçò ôïõ ðñáãìáôéêïý êüóôïõò ôçò óõíïëéêÞò äéá÷åßñé-
óçò ôùí äçìïôéêþí áðïâëÞôùí êáôÜ ôïí ïðïßï óõíõðï-
ëïãßæåôáé ç ìåßùóç ôùí äáðáíþí ôùí õðü÷ñåùí öïñÝùí
ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò.

ã) ìÝôñá êáé üñïé óå ðåñßðôùóç áèÝôçóçò ôùí óõìâáôé-
êþí õðï÷ñåþóåùí ôùí ìåñþí.

Áíôßãñáöï ôùí åîáåôþí áõôþí óõìâÜóåùí óõíåñãá-
óßáò õðïâÜëëåôáé óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìÝóá óå Ýíá ìÞíá
áðü ôçí õðïãñáöÞ ôïõò.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äéáðéóôþíåôáé áäõíáìßá óõìöù-
íßáò ìåôáîý õðü÷ñåùí öïñÝùí äéá÷åßñéóçò ôùí äçìïôé-
êþí áðïâëÞôùí êáé äéá÷åéñéóôþí ôùí óõóêåõáóéþí áíá-
öïñéêÜ ìå ôïõò üñïõò óýíáøçò ôçò óýìâáóçò óõíåñãá-
óßáò, ôï èÝìá ðáñáðÝìðåôáé ìå ìÝñéìíá åíüò ôùí
åíäéáöåñüìåíùí ìåñþí óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. Þ óôçí ÅðéôñïðÞ ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñ-
èñï 24 (ðáñ. 11), ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïôåßíåé ôçí ðñïóöï-
ñüôåñç êáé ãéá ôá äýï ìÝñç äõíáôÞ ëýóç. 

4. Ïé õðü÷ñåïé öïñåßò äéá÷åßñéóçò ôùí äçìïôéêþí áðï-
âëÞôùí ôùí óõóêåõáóéþí ëáìâÜíïõí ôá áíáãêáßá ìÝôñá
ãéá ôçí ïìáëÞ êáé áðïäïôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò åíáëëáêôéêÞò
äéá÷åßñéóçò. Ôá ìÝôñá áõôÜ áíáöÝñïíôáé êáôÜ êýñéï ëü-
ãï óôçí åöáñìïãÞ óõóôçìÜôùí åðéóôñïöÞò êáé óõëëï-
ãÞò ôùí áðïâëÞôùí ìå õðï÷ñåùôéêÞ óõììåôï÷Þ ôïõ êá-

ôáíáëùôÞ Þ ôåëéêïý ÷ñÞóôç êáôÜ ôï óôÜäéï äéáëïãÞò ôùí
áðïâëÞôùí óôçí ðçãÞ. Óå ðåñßðôùóç ìç óõììüñöùóçò
ôïõ êáôáíáëùôÞ Þ ôåëéêïý ÷ñÞóôç ìå ôá ùò Üíù ìÝôñá, ï
õðü÷ñåïò öïñÝáò äéá÷åßñéóçò Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá åðé-
âÜëëåé ðñüóôéìï ìå âÜóç ôçí åêÜóôïôå éó÷ýïõóá êáíïíé-
óôéêÞ ðñÜîç ðïõ åêäßäåé ï êÜèå Ï.Ô.Á., óýìöùíá ìå ôï Üñ-
èñï 15 (ðáñ.5) ôïõ í. 2539/1997.

5. Óå êÜèå ðåñßðôùóç äåí áðïêëåßåôáé ç äñáóôçñéüôçôá
ôùí áôüìùí ðïõ åõêáéñéáêÜ áó÷ïëïýíôáé ìå ôç óõëëïãÞ
áíáêõêëþóéìùí ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí õëéêþí, êáèþò êáé
ôùí ó÷ïëåßùí, ðñïóêüðùí, ïéêïëïãéêþí ïñãáíþóåùí ìç
êåñäïóêïðéêïý ÷áñáêôÞñá ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí
ðáñáêùëýåôáé ôï Ýñãï ôùí åãêåêñéìÝíùí óõóôçìÜôùí å-
íáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò. 

¢ñèñï 9
Ðéóôïðïéçôéêü ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò Óõóêåõáóéþí

1. ÊÜèå ôñßá (3) ÷ñüíéá áðü ôç ÷ïñÞãçóç ôçò Ýãêñéóçò
ôïõ óõóôÞìáôïò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò (Üñèñï 7) äéå-
íåñãåßôáé Ýëåã÷ïò áðü ôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìåôÜ áðü áßôç-
óç ôïõ äéá÷åéñéóôÞ óõóêåõáóßáò Þ ôïõ óõóôÞìáôïò óõë-
ëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò Þ áõôåðáããÝëôùò,
ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôùèåß üôé êáôÜ ôï ÷ñïíéêü áõôü äéÜ-
óôçìá åöáñìüæïíôáé ïé ìÝèïäïé åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñé-
óçò êáé åðéôõã÷Üíïíôáé ïé óôü÷ïé ôçò óýìöùíá ìå ôéò á-
ðáéôÞóåéò ôïõ Üñèñïõ 7.

Áí áðü ôïí Ýëåã÷ï äéáðéóôþíåôáé üôé åöáñìüæïíôáé ïé
ìÝèïäïé åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé åðéôõã÷Üíïíôáé ïé
óôü÷ïé óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù, ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åêäß-
äåé ôï Ðéóôïðïéçôéêü ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò (Ð.Å.Ä.)
ìå ôï ïðïßï âåâáéþíåôáé ç õðáãùãÞ ôïõ ó÷åôéêïý õëéêïý
Þ óõóêåõáóßáò óå åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç.

2. Ôï Ð.Å.Ä. åêäßäåôáé óôï üíïìá ôïõ äéá÷åéñéóôÞ ãéá ü-
ëá ôá õëéêÜ Þ óõóêåõáóßåò Þ óõóêåõáóìÝíá ðñïúüíôá
ðïõ äéá÷åéñßæåôáé. Ìå ôï Ð.Å.Ä. áðáëëÜóóïíôáé ïé ëïéðïß
óõíõðåýèõíïé äéá÷åéñéóôÝò ôïõ åí ëüãù õëéêïý Þ óõóêåõ-
áóßáò áðü ôçí õðï÷ñÝùóç ÝêäïóÞò ôïõ.

3. Ôï Ð.Å.Ä. ÷ïñçãåßôáé åöüóïí ï áéôþí äéá÷åéñéóôÞò:
á) Áðïäåéêíýåé, ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ðïõ ôïõ æçôÜ ï

Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., üôé åêðëÞñùóå ôéò õðï÷ñåþóåéò åíáëëá-
êôéêÞò äéá÷åßñéóçò ãéá ôçí ðñïçãïýìåíç ôñéåôßá óýìöù-
íá ìå ôïõò üñïõò ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé óôç ÷ïñçãçèåßóá
Ýãêñéóç ôïõ óõóôÞìáôïò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò (Üñ-
èñï 7). Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï áéôþí äéá÷åéñéóôÞò óõììåôÝ-
÷åé óå óõóôÞìáôá óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò
(Üñèñï 7 ðáñ. 3) áñêåß ç êáôÜèåóç óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.
ôùí áðïäåéêôéêþí óõììåôï÷Þò óôá óõóôÞìáôá áõôÜ êáé
åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõ.

â) ÊáôáâÜëëåé áíôáðïäïôéêü ôÝëïò, ôï ýøïò ôïõ ïðïßïõ
ðñïóäéïñßæåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêï-
íïìéêþí, ÁíÜðôõîçò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ¸ñãùí. Ôï ðïóü áõôü áíáðñïóáñìüæåôáé ìå
êïéíÞ áðüöáóç ôùí ùò Üíù Õðïõñãþí ìåôÜ áðü åéóÞãç-
óç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

4. Áí ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. äéáðéóôþóåé üôé äåí ðëçñïýíôáé
ïé õðï÷ñåþóåéò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò Þ üôé äåí ôç-
ñïýíôáé ïé üñïé ôçò Ýãêñéóçò ðïõ ÷ïñçãÞèçêå, ìðïñåß íá
èÝóåé åéäéêïýò üñïõò ãéá ôçí Ýêäïóç ôïõ Ð.Å.Ä. ìå ðñï-
èåóìßá óõììüñöùóçò ìå áõôïýò Þ íá åðéâÜëëåé ÷ñçìáôé-
êü ðñüóôéìï óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 20.

ÅÜí ï áéôþí åðß äýï öïñÝò äåí åðéäåéêíýåé åðÜñêåéá Þ
äåí óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò ôéèÝìåíïõò åéäéêïýò üñïõò,
ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá:
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á) Óôçí ðåñßðôùóç óõóôÞìáôïò áôïìéêÞò åíáëëáêôé-
êÞò äéá÷åßñéóçò íá õðï÷ñåþóåé ôïí áéôïýíôá íá óõììå-
ôÜó÷åé óå õðÜñ÷ïí óýóôçìá óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò
äéá÷åßñéóçò ðïõ áöïñÜ ôïí êëÜäï ôïõ Þ íá óõìðñÜîåé
óôç äçìéïõñãßá íÝïõ, Üëëùò ðñïâáßíåé óå áíáèåþñçóç
ôùí üñùí Þ óå áíÜêëçóç ôçò Ýãêñéóçò ôïõ óõóôÞìáôïò
áõôïý.

â) Óôçí ðåñßðôùóç óõóôÞìáôïò óõëëïãéêÞò åíáëëáêôé-
êÞò äéá÷åßñéóçò íá ðñïâåß óå áíáèåþñçóç ôùí üñùí Þ óå
áíÜêëçóç ôçò Ýãêñéóçò ôïõ óõóôÞìáôïò áõôïý.

5. Ïé áéôÞóåéò êáé ôá ó÷åôéêÜ áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá ãéá
ôçí Ýêäïóç ôïõ Ð.Å.Ä êáôáôßèåíôáé óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.
êÜèå ôñßá (3) ÷ñüíéá, áðü ôç ÷ïñÞãçóç ôçò Ýãêñéóçò ôïõ
óõóôÞìáôïò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò, áðü 1çò Éáíïõá-
ñßïõ - 31çò Éáíïõáñßïõ. ÌÝóá óå Ýîé (6) ìÞíåò áðü ôçí õ-
ðïâïëÞ üëùí ôùí áéôïýìåíùí áðü ôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.
óôïé÷åßùí ÷ïñçãåßôáé ôï Ð.Å.Ä., ôï ïðïßï åí óõíå÷åßá äç-
ìïóéåýåôáé óôïí êáôÜëïãï ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ðïõ ðñï-
âëÝðåôáé óôï Üñèñï 13.

¢ñèñï 10
Ðïóïôéêïß óôü÷ïé ãéá ôçí áîéïðïßçóç - 
åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç ôùí áðïâëÞôùí 

ôùí óõóêåõáóéþí

Á. Ùò ðñïò ôçí áîéïðïßçóç ôùí áðïâëÞôùí óõóêåõá-
óßáò (áíáêýêëùóç - áíÜêôçóç åíÝñãåéáò):

1.á) ÌÝ÷ñé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2005 ðñÝðåé íá áîéïðïé-
åßôáé ôïõëÜ÷éóôïí ôï 50% êáôÜ âÜñïò ôùí áðïâëÞôùí óõ-
óêåõáóßáò ìå áíþôáôï üñéï ôï 65%.

â) Óôï ðëáßóéï ôïõ ðáñáðÜíù óôü÷ïõ êáé ãéá ôï ßäéï ÷ñï-
íéêü äéÜóôçìá ðñÝðåé íá áíáêõêëþíåôáé áðü ôï óýíïëï
ôùí õëéêþí óõóêåõáóßáò ôïõëÜ÷éóôïí ôï 25% êáôÜ âÜñïò
ìå áíþôáôï üñéï ôï 45%.  Óôï ðïóïóôü áõôü ðñÝðåé íá á-
íáêõêëþíåôáé ôïõëÜ÷éóôïí ôï 15% êÜèå õëéêïý óõóêåõá-
óßáò.

ã) ÌåôÜ ôçí çìåñïìçíßá áõôÞ ôï ðïóïóôü áîéïðïßçóçò
êáé áíáêýêëùóçò êáèïñßæåôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 6
(ðáñ.1ã) ôçò ïäçãßáò 94/62/ÅÊ.

Ïé ðáñáðÜíù ðïóïôéêïß óôü÷ïé ôñïðïðïéïýíôáé ìå êïé-
íÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÁíÜðôõîçò, Åóùôåñéêþí, Äç-
ìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò,
×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí þóôå íá åíáñìïíßæï-
íôáé ìå ôá åêÜóôïôå éó÷ýïíôá óôï Êïéíïôéêü Äßêáéï.

2. Ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí ðïóïôéêþí óôü÷ùí ðïõ ðñïâëÝ-
ðïíôáé óôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. Þ
ìÝ÷ñé ôçí ßäñõóÞ ôïõ ç áñìüäéá õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí  ̧ ñãùí åé-
óçãåßôáé óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ¸ñãùí Þ/êáé óôïí Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò ôç ëÞ-
øç ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí óôï ðëáßóéï åöáñìïãÞò ôïõ
ó÷åôéêïý ðñïãñÜììáôïò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5, Þ, óå
ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé êáôáñôéóèåß ôï ðñüãñáììá áõôü,
óýìöùíá ìå ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò
(Üñèñï 4).

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáôáñôßæåé Þ ðñü-
êåéôáé íá êáôáñôßóåé ðñüãñáììá, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ãß-
íåôáé õðÝñâáóç ôùí ïñéæüìåíùí óôçí ðáñ. 1 (á êáé â) ðï-
óïôéêþí óôü÷ùí, ìå ôçí ðñüâëåøç ðáñÜëëçëá êáôÜëëç-
ëùí äõíáôïôÞôùí áíáêýêëùóçò êáé áíÜêôçóçò, ãéá ìßá
õøçëïý åðéðÝäïõ ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ôï ðñü-
ãñáììá áõôü åãêñßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ìå ôçí

ðñïûðüèåóç üôé ôá ðñïâëåðüìåíá ãéá ôçí åöáñìïãÞ
ôïõò ìÝôñá äåí èá ðñïêáëÝóïõí óôñåâëþóåéò óôçí åèíé-
êÞ êáé êïéíïôéêÞ áãïñÜ. 

O E.O.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìÝóù ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëï-
íôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí åíçìåñþíåé ôçí
ÅðéôñïðÞ Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñü-
ãñáììá áõôü.

Â. Ùò ðñïò ôçí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç ôùí óõóêåõá-
óéþí:

Ìå êïéíÝò áðïöÜóåéò ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò,
×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé ÁíÜðôõîçò ìåôÜ á-
ðü åéóÞãçóç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìðïñïýí íá åãêñßíïíôáé
ðïóïôéêïß óôü÷ïé ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò åðáíá÷ñçóéìï-
ðïßçóçò ôùí óõóêåõáóéþí äéáöüñùí ðñïúüíôùí, êáèþò
êáé ôá ìÝôñá ãéá ôçí åðßôåõîÞ ôïõò, üðùò ç ðñïþèçóç óõ-
óôÞìáôïò åããõïäïóßáò.

¢ñèñï 11
ÓÞìáíóç óõóêåõáóéþí êáé óýóôçìá áíáãíþñéóçò

1. Ïé óõóêåõáóßåò öÝñïõí ôçí êáôÜëëçëç óÞìáíóç åßôå
åðß ôçò ßäéáò ôçò óõóêåõáóßáò åßôå óôçí åôéêÝôá. Ç óÞ-
ìáíóç ðñÝðåé íá åßíáé åõäéÜêñéôç êáé åõáíÜãíùóôç, êá-
èþò êáé áñêïýíôùò áíèåêôéêÞ êáé ìáêñüâéá áêüìá êáé ü-
ôáí áíïé÷èåß ç óõóêåõáóßá.

Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÁíÜðôõîçò êáé Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ìåôÜ áðü
åéóÞãçóç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., ðñïóäéïñßæåôáé ç óÞìáíóç
ôùí óõóêåõáóéþí óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ áõôÞò.

Ç íüìéìç ÷ñÞóç ôçò óÞìáíóçò åëÝã÷åôáé áðü ôïí
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

2. Óôç óõóêåõáóßá áíáãñÜöåôáé ç öýóç ôïõ Þ ôùí ÷ñç-
óéìïðïéçìÝíùí õëéêþí óõóêåõáóßáò ãéá ëüãïõò áíáãíþ-
ñéóçò êáé êáôÜôáîçò áðü ôç âéïìç÷áíßá Þ åðé÷åßñçóç ðïõ
ðñïâáßíåé óå ðñïìÞèåéá Þ êáôáóêåõÞ ôçò óõóêåõáóßáò
êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 2 (ðáñ.16).

Ç áñßèìçóç êáé ïé óõíôïìïãñáößåò åðß ôùí ïðïßùí âá-
óßæåôáé ôï óýóôçìá áíáãíþñéóçò ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí á-
ðüöáóç ôçò ÅðéôñïðÞò 97/129/ÅÊ ôçò 28çò Éáíïõáñßïõ
1997. 

¢ñèñï 12
Õðï÷ñåþóåéò äéá÷åéñéóôþí óõóêåõáóßáò

1. Ïé äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõóêåõáóéþí Ý÷ïõí åõèýíç ãéá
ôçí åêðëÞñùóç ôùí õðï÷ñåþóåùí ðïõ áðïññÝïõí áðü
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ êáé åéäéêüôåñá ôùí Üñ-
èñùí 6, 7, 8, 9, 10 êáé 11 áõôïý óôï ðëáßóéï ôùí äñáóôç-
ñéïôÞôùí ôïõò. Åéäéêüôåñá áðü ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõ-
óêåõáóéþí Ý÷ïõí åõèýíç:

á) Ïé ðñïìçèåõôÝò - êáôáóêåõáóôÝò: íá ðáñáëáìâÜ-
íïõí áðü åãêåêñéìÝíïõò ÷þñïõò Þ åãêáôáóôÜóåéò ôï
äåõôåñïãåíÝò õëéêü (áðüâëçôá óõóêåõáóßáò) êáé íá ôï
÷ñçóéìïðïéïýí ãéá ôç ðáñáãùãÞ íÝùí ðñïúüíôùí (áíáêý-
êëùóç - áíÜêôçóç õëéêþí).

â) Ïé óõóêåõáóôÝò - åéóáãùãåßò óõóêåõáóéþí: íá
ðñïâáßíïõí óå óõëëïãÞ êáé äéáëïãÞ óôç ðçãÞ ôùí áðï-
âëÞôùí óõóêåõáóßáò êáé íá ìåñéìíïýí þóôå ôá áðü-
âëçôá áõôÜ íá ïäçãïýíôáé óå åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç Þ
óå åãêåêñéìÝíåò åãêáôáóôÜóåéò áîéïðïßçóçò êáôÜ ðå-
ñßðôùóç, óýìöùíá ìå ôéò åêÜóôïôå êåßìåíåò ó÷åôéêÝò
äéáôÜîåéò.
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ã) Ïé äéáêéíçôÝò: íá óõëëÝãïõí ôá áðüâëçôá óõóêåõá-
óßáò Þ ôéò ÷ñçóéìïðïéçìÝíåò óõóêåõáóßåò êáé íá ìç äéá-
êéíïýí ðñïúüíôá ÷ùñßò óÞìáíóç Þ áíáãíþñéóç óýìöùíá
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý.

2. Áðü ôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôçí ðáñÜ-
ãñáöï 1 (åäÜöéá á´, â´ êáé ã´) ôïõ Üñèñïõ áõôïý áðáë-
ëÜóóïíôáé ïé äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõóêåõáóéþí ðïõ óõììå-
ôÝ÷ïõí óå óõóôÞìáôá óõëëïãéêÞò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñé-
óçò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 (ðáñ. Â åäÜöéï â´) ôïõ
ðáñüíôïò íüìïõ, ìå ôïí üñï üôé ôçñïýíôáé áìïéâáßá ïé
óõìâáôéêÝò äåóìåýóåéò ìåôáîý äéá÷åéñéóôþí Þ äéá÷åéñé-
óôþí êáé Ï.Ô.Á..

¢ñèñï 13
ÓõóôÞìáôá ðëçñïöïñéêÞò

1. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìåñéìíÜ ãéá ôç äçìéïõñãßá âÜóåùí
äåäïìÝíùí ãéá ôéò óõóêåõáóßåò êáé ôá áðüâëçôá ôùí óõ-
óêåõáóéþí.

2. Ïé âÜóåéò äåäïìÝíùí ðáñÝ÷ïõí ðëçñïöïñßåò êõñßùò
ùò ðñïò ôçí Ýêôáóç, ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôçí åîÝëéîç
ôçò ñïÞò ôùí óõóêåõáóéþí êáé áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò
(óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðëçñïöïñéþí ãéá ôïí åðéêßí-
äõíï ÷áñáêôÞñá ôùí õëéêþí óõóêåõáóßáò êáé ôùí óõóôá-
ôéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôïõò)
óôïí åèíéêü ÷þñï.

3. Ãéá ôçí åíáñìüíéóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí êáé ôçò ðá-
ñïõóßáóçò ôùí äéáèÝóéìùí äåäïìÝíùí ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.
ðáñÝ÷åé óôçí ÅðéôñïðÞ Åõñùðáéêþí ÊïéíïôÞôùí ôá äéá-
èÝóéìá äåäïìÝíá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 12 (ðáñ.3) ôçò ï-
äçãßáò 94/62/ÅÊ.

4. Ïé äéá÷åéñéóôÝò óõóêåõáóéþí õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñÝ-
÷ïõí óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. áêñéâÞ êáé áîéüðéóôá äåäïìÝíá
ðïõ áöïñïýí ôïí ôïìÝá ôçò äñáóôçñéüôçôÜò ôïõò.

Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôá éäéáßôåñá
ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé ìéêñïìåóáßåò åðé÷åé-
ñÞóåéò óôçí ðáñï÷Þ ëåðôïìåñþí äåäïìÝíùí, Ý÷åé äéêáß-
ùìá: á) åëÝã÷ïõ ôçò áîéïðéóôßáò ôùí ðáñå÷üìåíùí äåäï-
ìÝíùí êáé â) óõëëïãÞò êáé åðåîåñãáóßáò ðåñáéôÝñù ðëç-
ñïöïñéþí, ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ âéïìç÷áíéêïý êáé
åìðïñéêïý áðïññÞôïõ.

5. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. áðïóôÝëëåé ôá äåäïìÝíá ðïõ ôïõ
ðáñÝ÷ïíôáé êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ áõôïý óôï Õ-
ðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñ-
ãùí  ìáæß ìå ôéò åèíéêÝò åêèÝóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï
Üñèñï 14 ðñïêåéìÝíïõ íá äéáâéâáóèïýí óôç óõíÝ÷åéá á-
ðü ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ̧ ñãùí óôçí ÅðéôñïðÞ Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí.

6. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. äçìïóéåýåé êÜèå äýï (2) ÷ñüíéá êá-
ôÜëïãï ìå ôá åãêåêñéìÝíá óõóôÞìáôá åíáëëáêôéêÞò äéá-
÷åßñéóçò, êáèþò êáé ìå ôïõò íüìéìïõò êáôü÷ïõò ôùí ðé-
óôïðïéçôéêþí åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò.

¢ñèñï 14
ÕðïâïëÞ åêèÝóåùí

Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. õðïâÜëëåé ìÝóù ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí óôçí Åðé-
ôñïðÞ Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí åêèÝóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí
åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ. Ïé åêèÝ-
óåéò áõôÝò êáôáñôßæïíôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôçò ï-
äçãßáò 91/692/ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 23çò Äåêåìâñß-
ïõ 1991 "Ãéá ôçí ôõðïðïßçóç êáé ôïí åîïñèïëïãéóìü ôùí
åêèÝóåùí ê.ëð.".

ÊÅÖÁËÁÉÏ Ã´

ÁËËÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ - ÁÐÏÂËÇÔÁ ÁËËÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ

¢ñèñï 15
ÐñïãñÜììáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò 

Üëëùí ðñïúüíôùí

1. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åêðïíåß êáé åöáñìüæåé ðñïãñÜììá-
ôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ãéá ôá Üëëá ðñïúüíôá, ðïõ
ðåñéëáìâÜíïõí êáôåõèõíôÞñéåò ãñáììÝò êáé ìÝôñá ðñü-
ëçøçò ôùí æçìéïãüíùí ãéá ôï ðåñéâÜëëïí äñÜóåùí. Ôá
ðñïãñÜììáôá áõôÜ åßíáé áðïôÝëåóìá óõãêÝíôñùóçò êáé
áîéïðïßçóçò üëùí ôùí ó÷åôéêþí ðñùôïâïõëéþí êáé åéóç-
ãÞóåùí ôùí ïéêïíïìéêþí ðáñáãüíôùí ðñïò ôïí
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáé áðïâëÝðïõí óôç ëÞøç ôùí åíäåäåéã-
ìÝíùí ìÝôñùí ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí Üëëùí
ðñïúüíôùí, óýìöùíá ìå ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò ôïõ Üñèñïõ 4.

2. Ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí ðñïãñáììÜôùí ãéá êÜèå ðñïúüí
åßíáé áíÜëïãï áõôþí ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí
óõóêåõáóéþí üðùò ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôï Üñèñï 5, åêôüò
åÜí ãéá ïñéóìÝíá ðñïúüíôá éó÷ýïõí åéäéêüôåñåò ðñïâëÝ-
øåéò áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò üðùò
ìðáôáñßåò, ÷ñçóéìïðïéçìÝíá ïñõêôÝëáéá.

3. Ãéá ôçí êáôÜñôéóç ðñïãñáììÜôùí ãéá ôá äçìïôéêÜ á-
ðüâëçôá ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí ïé Ï.Ô.Á. ìÝóá óå Ýíá ÷ñü-
íï áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ íüìïõ õðïâÜëëïõí óôïí
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò, ìåôÜ áðü óõíåñãáóßá
ìå ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ôùí ðñïúüíôùí êáé Üëëïõò áñìüäé-
ïõò öïñåßò, áíáöïñéêÜ ìå ôï ó÷åäéáóìü ôçò äéá÷åßñéóçò
ôùí áðïâëÞôùí ôùí ðñïúüíôùí áõôþí, êáèþò êáé ìåëÝôç
ó÷åôéêÜ ìå ôéò ìåèüäïõò ïñãÜíùóçò ôçò åíáëëáêôéêÞò
äéá÷åßñéóÞò ôïõò.

4. ÊÜèå ðñüãñáììá åãêñßíåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õ-
ðïõñãþí ÁíÜðôõîçò, ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìéêþí,
Åóùôåñéêþí êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ̧ ñãùí.

5. Áí ìÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ íüìïõ áõôïý Ý÷ïõí Þ-
äç êáôáñôéóèåß ðñïãñÜììáôá ãéá ïñéóìÝíá ðñïúüíôá,
óýìöùíá ìå åéäéêÝò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò,
óå óõììüñöùóç ìå ôï êïéíïôéêü äßêáéï (ð.÷. ìðáôáñßåò,
÷ñçóéìïðïéçìÝíá ïñõêôÝëáéá ê.ëð.), ôá ðñïãñÜììáôá
áõôÜ åíôÜóóïíôáé óôéò ñõèìßóåéò ôïõ íüìïõ áõôïý áðü
ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ óå óõíäõáóìü ìå ôéò õöéóôÜìåíåò
åéäéêüôåñåò ñõèìßóåéò ôçò íïìïèåóßáò ðïõ ôá äéÝðåé ìå
öïñÝá õëïðïßçóÞò ôïõò ôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

¢ñèñï 16
¼ñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôç äéá÷åßñéóç 

ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí

1. ÐñïêåéìÝíïõ ôá Üëëá ðñïúüíôá íá äéáêéíçèïýí óôçí
áãïñÜ åöáñìüæïíôáé åõñùðáúêÜ ðñüôõðá ðïõ áíáöÝñï-
íôáé óôéò áðáéôÞóåéò ùò ðñïò ôç óýíèåóç êáé ôçí åðáíá-
÷ñçóéìïðïéÞóéìç êáé áîéïðïéÞóéìç öýóç ôùí Üëëùí  ðñïú-
üíôùí. 

Áí äåí Ý÷ïõí èåóðéóèåß åõñùðáúêÜ ðñüôõðá, ïé äéá÷åé-
ñéóôÝò ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí
óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìÝóá óôï ðñþôï åîÜìçíï áðü ôçí ðá-
ñÝëåõóç åíüò ÷ñüíïõ áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ íüìïõ
áõôïý ðñïôÜóåéò ãéá ôçí êáôÜñôéóç åèíéêþí ðñïôýðùí ìå
âÜóç ôá êñéôÞñéá êáé ôéò ìåèüäïõò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé
óôçí ðáñÜãñáöï 2.1. ôïõ Üñèñïõ 6. Ïé ðñïôÜóåéò áõôÝò
ìðïñïýí íá áíáöÝñïíôáé êáé óôç óýíáøç óõìöùíéþí.

2. Ôá åèíéêÜ ðñüôõðá äéá÷åßñéóçò ôùí Üëëùí ðñïúü-
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íôùí åãêñßíïíôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé ôïõ
êáè' ýëçí áñìüäéïõ Õðïõñãïý ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

¢ñèñï 17
¼ñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ 

äéá÷åßñéóç Üëëùí ðñïúüíôùí

1. ¼óïé ðñïâáßíïõí óå äéá÷åßñéóç Üëëùí ðñïúüíôùí
(äéá÷åéñéóôÝò), õðï÷ñåþíïíôáé íá ïñãáíþíïõí óõóôÞìá-
ôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí ðïõ á-
öïñïýí ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõò.

2. Ïé äéá÷åéñéóôÝò ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí ðñïùèïýí, êáô'
åöáñìïãÞ ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñ-
èñï 15, ôçí ðëÝïí åíäåäåéãìÝíç ìÝèïäï åíáëëáêôéêÞò
äéá÷åßñéóçò ìå ôçí ïñãÜíùóç óõóôçìÜôùí óõëëïãÞò, ìå-
ôáöïñÜò, ðñïóùñéíÞò áðïèÞêåõóçò, áîéïðïßçóçò ôùí á-
ðïâëÞôùí ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí, ôçñïõìÝíùí ôùí äéáôÜ-
îåùí ôïõ Üñèñïõ 8 ôçò õð' áñéè. 69728/824/ 1996 Ê.Õ.Á.,
êáèþò êáé óõóôçìÜôùí åðáíá÷ñçóéìïðïßçóÞò ôïõò.

3. Ïé äçìüóéåò õðçñåóßåò, åðé÷åéñÞóåéò êáé ïñãáíéóìïß
ïñãáíþíïõí ôç óõëëïãÞ ôùí áðïâëÞôùí ôùí Üëëùí ðñïú-
üíôùí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõò.

4. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôùí Õðïõñãþí ÁíÜðôõîçò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôá-
îßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., êáèïñßæïíôáé ïé åéäéêüôåñïé üñïé êáé
ðñïû- ðïèÝóåéò êáé êÜèå áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí å-
íáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí êáé ãéá ôçí
Ýêäïóç ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò.

5. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÁíÜðôõîçò êáé Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, ìåôÜ á-
ðü åéóÞãçóç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., êáèïñßæïíôáé ïé ðïóïôé-
êïß óôü÷ïé ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí ðñïúüíôùí,
êáèþò êáé ôá ìÝôñá ãéá ôçí åðßôåõîÞ ôïõò, üðùò ç ðñïþ-
èçóç åããõïäïôéêïý óõóôÞìáôïò ê.Ü..

6. Ïé õðï÷ñåþóåéò ôùí äéá÷åéñéóôþí óõóêåõáóßáò ðïõ
ðåñéãñÜöïíôáé óôï Üñèñï 12 åîåéäéêåýïíôáé ìå áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ¸ñãùí, ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., ãéá
ôïõò äéá÷åéñéóôÝò ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí.

¢ñèñï 18
ÓõóôÞìáôá ðëçñïöïñéêÞò
Ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 (ðáñÜãñáöïé 1, 2, 4 êáé 6) å-

öáñìüæïíôáé áíáëïãéêÜ êáé ãéá ôá Üëëá ðñïúüíôá êáé ôá á-
ðüâëçôÜ ôïõò.

ÊÅÖÁËÁÉÏ Ä´
ÁËËÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ

¢ñèñï 19
Åèíéêü óýóôçìá ðëçñïöüñçóçò ôïõ êïéíïý

Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ïñãáíþíåé åèíéêü óýóôçìá ðëçñïöü-
ñçóçò ãéá ôïõò ÷ñÞóôåò ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí
ðñïúüíôùí êáé éäéáßôåñá ôïõò êáôáíáëùôÝò, êáèþò êáé ãéá
êÜèå åíäéáöåñüìåíï éäéùôéêü Þ äçìüóéï öïñÝá ðïõ áíá-
öÝñåôáé êõñßùò:

- óôá ðñïãñÜììáôá äéá÷åßñéóçò ôùí óõóêåõáóéþí Þ Üë-
ëùí ðñïúüíôùí, 

- óôá óõóôÞìáôá åðéóôñïöÞò, óõëëïãÞò êáé áîéïðïßç-
óçò,

- óôï ñüëï ôùí ÷ñçóôþí - êáôáíáëùôþí ùò ðáñáãüíôùí
óõìâïëÞò óôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò åíáëëáêôéêÞò

äéá÷åßñéóçò ìå ôçí ïõóéáóôéêÞ óõììåôï÷Þ ôïõò óôá óõ-
óôÞìáôá åðéóôñïöÞò, óõëëïãÞò/äéáëïãÞò óôçí ðçãÞ ôùí
÷ñçóéìïðïéçìÝíùí óõóêåõáóéþí Þ ôùí áðïâëÞôùí óõ-
óêåõáóßáò êáé Üëëùí ðñïúüíôùí,

- óôç óçìáóßá ôùí óçìÜíóåùí óôéò óõóêåõáóßåò ðïõ
äéáêéíïýíôáé óôçí áãïñÜ,

- óôá áíáãêáßá óôïé÷åßá ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõá-
óéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí êáé áðïâëÞôùí óõóêåõáóßáò
êáé Üëëùí ðñïúüíôùí. 

¢ñèñï 20
Êõñþóåéò

Á. ÐÏÉÍÉÊÅÓ ÊÕÑÙÓÅÉÓ

1.á. ÊÜèå äéá÷åéñéóôÞò óõóêåõáóßáò êáé Üëëïõ ðñïúü-
íôïò ï ïðïßïò áóêåß äñáóôçñéüôçôá Þ åðé÷åßñçóç êáôÜ
ðáñÜâáóç ôùí äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 12 êáé 17, êáèþò
êáé ôùí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí ðïõ åêäßäïíôáé óå åêôÝëå-
óç áõôþí, ôéìùñåßôáé ìå öõëÜêéóç ìÝ÷ñé ôñéþí (3) åôþí Þ
÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ áðü 100.000 äñ÷. ìÝ÷ñé 1.000.000 äñ÷. Þ
êáé ìå ôéò äýï áõôÝò ðïéíÝò.

â. Áí ïé ðñÜîåéò áõôÝò ôåëÝóèçêáí áðü áìÝëåéá, ïé äñÜ-
óôåò ôéìùñïýíôáé ìå öõëÜêéóç ìÝ÷ñé Ýíá (1) ÷ñüíï Þ ìå
÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ 150.000 ìÝ÷ñé 300.000 äñ÷..

2. Áí ç ñýðáíóç Þ Üëëç õðïâÜèìéóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç äñáóôçñéüôçôá íïìéêïý ðñïóþðïõ,
ôï äéêáóôÞñéï êçñýóóåé "áóôéêþò õðåýèõíï åéò ïëüêëç-
ñïí" ãéá ôçí êáôáâïëÞ ôçò ÷ñçìáôéêÞò ðïéíÞò êáé ôï íïìé-
êü ðñüóùðï.

3. Ïé ðñüåäñïé äéïéêçôéêþí óõìâïõëßùí, ïé åíôåôáëìÝ-
íïé Þ äéåõèýíïíôåò óýìâïõëïé áíùíýìùí åôáéñéþí, ïé äéá-
÷åéñéóôÝò åôáéñåéþí ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò, ï ðñüåäñïò
ôïõ äéïéêçôéêïý êáé åðïðôéêïý óõìâïõëßïõ óõíåôáéñé-
óìþí, êáèþò êáé ôá ðñüóùðá ðïõ áóêïýí ôç äéïßêçóç Þ
ôç äéá÷åßñéóç êïéíïðñáîéþí êáé Üëëùí íïìéêþí ðñïóþ-
ðùí ôïõ äçìüóéïõ Þ ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá, óõìðåñéëáìâá-
íïìÝíùí êáé ôùí Ï.Ô.Á., Ý÷ïõí éäéáßôåñç íïìéêÞ õðï÷ñÝù-
óç íá ìåñéìíïýí ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðá-
ñüíôïò íüìïõ.

Ãéá êÜèå ðñÜîç Þ ðáñÜëåéøç ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ
ðïõ åìðßðôåé óôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ áõôïý, ôá
ðñüóùðá áõôÜ ôéìùñïýíôáé ùò áõôïõñãïß áíåîÜñôçôá á-
ðü ôçí ôõ÷üí ðïéíéêÞ åõèýíç Üëëïõ öõóéêïý ðñïóþðïõ
êáé ôçí áóôéêÞ åõèýíç ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ, åöüóïí á-
ðü ðñüèåóç Þ áìÝëåéá äåí ôÞñçóáí ôçí éäéáßôåñç íïìéêÞ
ôïõò õðï÷ñÝùóç íá ìåñéìíïýí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéá-
ôÜîåùí ôïõ íüìïõ áõôïý.

4. ¼ðïéïò ðáñåìðïäßæåé ôç äéåíÝñãåéá åëÝã÷ùí áðü ôïí
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 24 (ðáñ. 3 å-
äÜöéï é´), êáèþò êáé üðïéïò áñíåßôáé ôçí ðáñï÷Þ óôïé÷åß-
ùí Þ ðëçñïöïñéþí åíþ åßíáé õðü÷ñåïò ãéá ôçí ðáñï÷Þ
ôïõò Þ ðáñÝ÷åé øåõäåßò ðëçñïöïñßåò Þ óôïé÷åßá ôéìùñåß-
ôáé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 458 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá.

5. Óôéò ðåñéðôþóåéò ôùí ðáñáâÜóåùí ôïõ ðáñüíôïò Üñ-
èñïõ ðáñßóôáôáé ÷ùñßò Ýããñáöç ðñïäéêáóßá óôï áêñïá-
ôÞñéï ùò ðïëéôéêþò åíÜãùí ôï Äçìüóéï, ïé Ï.Ô.Á. óôçí ðå-
ñéöÝñåéá ôùí ïðïßùí äéáðéóôþèçêå ç ðáñÜâáóç åöüóïí
ôï Äçìüóéï Þ ïé Ï.Ô.Á. äåí åßíáé ðáñáâÜôåò áíåîÜñôçôá
áí Ý÷ïõí õðïóôåß ðåñéïõóéáêÞ æçìßá, ìå áßôçìá ôçí áðï-
êáôÜóôáóç ôùí ðñáãìÜôùí óôï ìÝôñï ðïõ åßíáé äõíáôÞ.

Â. ÁÓÔÉÊÇ ÅÕÈÕÍÇ

ÏðïéïäÞðïôå öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï ðáñáâáßíåé ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý êáé ôùí êáíïíéóôéêþí ðñÜîå-
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ùí ðïõ åêäßäïíôáé óå åêôÝëåóç áõôïý, õðï÷ñåïýôáé óå á-
ðïæçìßùóç åêôüò áí áðïäåßîåé üôé ç æçìßá ïöåßëåôáé óå á-
íþôåñç âßá Þ üôé ðñïÞëèå áðü åíÝñãåéá ôñßôïõ ðïõ åíÞñ-
ãçóå äïëßùò.

Ã. ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÅÓ ÊÕÑÙÓÅÉÓ

1. Óå êÜèå öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï, ðïõ ðáñáâáßíåé
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý êáé åéäéêüôåñá ôùí Üñèñùí
6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 êáé 17 êáé ôùí êáíïíéóôéêþí ðñÜîåùí
ðïõ åêäßäïíôáé ìå åîïõóéïäüôçóÞ ôïõò, åðéâÜëëïíôáé á-
íåîÜñôçôá áðü ôçí áóôéêÞ Þ ðïéíéêÞ åõèýíç ôïõ ùò äéïé-
êçôéêÝò êõñþóåéò:

á) áðü ôïí ïéêåßï ÍïìÜñ÷ç ìåôÜ áðü áéôéïëïãçìÝíç åé-
óÞãçóç ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáé ýóôåñá áðü ðñïçãïýìåíç
áêñüáóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ:

- ðñüóôéìï ãéá êÜèå ðáñÜâáóç áðü åêáôü ÷éëéÜäåò
(100.000) ìÝ÷ñé Ýíá åêáôïììýñéï (1.000.000) äñá÷ìÝò,

- ðñïóùñéíÞ äéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõãêåêñéìÝ-
íçò äñáóôçñéüôçôáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìÝ÷ñé ðÝíôå ç-
ìÝñåò.

â) Áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ¸ñãùí, ï ïðïßïò áðü êïéíïý ìå ôïí ôõ÷üí óõ-
íáñìüäéï Õðïõñãü ìðïñïýí íá åðéâÜëëïõí ìå êïéíÞ áðü-
öáóç, ýóôåñá áðü áéôéïëïãçìÝíç åéóÞãçóç ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáé ðñïçãïýìåíç áêñüáóç ôïõ åíäéáöå-
ñïìÝíïõ:

- ðñüóôéìï ãéá êÜèå ðáñÜâáóç áðü Ýíá åêáôïììýñéï
(1.000.000) ìÝ÷ñé ðåíÞíôá åêáôïììýñéá (50.000.000)
äñá÷ìÝò,

- ðñïóùñéíÞ äéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò ôçò óõãêåêñéìÝíçò
äñáóôçñéüôçôáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìåãáëýôåñï ôùí
ðÝíôå çìåñþí,

- ïñéóôéêÞ äéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò ôçò óõãêåêñéìÝíçò äñá-
óôçñéüôçôáò.

Ìå ôçí áðüöáóç åðéâïëÞò ôçò äéáêïðÞò ëåéôïõñãßáò
ìðïñåß íá ðñïâëÝðåôáé êáé ðñüóôéìï áðü äéáêüóéåò ÷éëéÜ-
äåò (200.000) ìÝ÷ñé Ýíá åêáôïììýñéï (1.000.000) äñá÷-
ìÝò ãéá êÜèå çìÝñá ðáñÜâáóçò ôçò áðáãüñåõóçò. 

2. ÊáôÜ ôçí åðéëïãÞ êáé åðéâïëÞ ôùí ðáñáðÜíù êõñþ-
óåùí ëáìâÜíïíôáé õðüøç êõñßùò ç óïâáñüôçôá ôçò ðá-
ñÜâáóçò, ç ôõ÷üí åðáíáëáìâáíüìåíç ìç óõììüñöùóç
óôéò õðïäåßîåéò ôùí áñìüäéùí ïñãÜíùí, ïé ðáñüìïéåò ðá-
ñáâÜóåéò óôï ðáñåëèüí êáé ï âáèìüò õðáéôéüôçôáò.

3. Ðñéí áðü ôçí åðéâïëÞ ôùí ðáñáðÜíù äéïéêçôéêþí êõ-
ñþóåùí ìðïñåß íá ÷ïñçãçèåß åýëïãç ðñïèåóìßá ãéá óõì-
ìüñöùóç Þ íá ðáñáôáèåß ìßá ìüíï öïñÜ ç ðñïèåóìßá, áí
êñéèåß üôé åêåßíç ðïõ ÷ïñçãÞèçêå áñ÷éêÜ äåí Þôáí åðáñ-
êÞò.

4. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôùí Õðïõñãþí ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ¸ñãùí êáé Ïéêïíïìéêþí, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., ìðïñåß íá áõîÜíïíôáé ôá áíþôáôá üñéá
ôùí ðáñáðÜíù ðñïóôßìùí.

5. Ç äéáäéêáóßá åðéâïëÞò ôùí äéïéêçôéêþí êõñþóåùí
ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ áñ÷ßæåé ìå ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöá-
óçò ôïõ áñìüäéïõ ïñãÜíïõ ðïõ äéáðéóôþíåé ôç ðáñÜâá-
óç. Ç áðüöáóç áõôÞ êïéíïðïéåßôáé ìå Ýããñáöç êëÞôåõóç
óôïí ðáñáâÜôç íá õðïâÜëëåé ôéò áðüøåéò ôïõ ìÝóá óå ðÝ-
íôå çìÝñåò áðü ôçí êïéíïðïßçóç ôçò êëÞôåõóçò.

6. Ç åêôÝëåóç ôùí äéïéêçôéêþí êõñþóåùí ôïõ Üñèñïõ
áõôïý, ãéá ðñïóùñéíÞ Þ ïñéóôéêÞ äéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò
ôçò äñáóôçñéüôçôáò, ãßíåôáé áðü ôçí áñìüäéá áóôõíïìé-
êÞ áñ÷Þ.

7. Ôá ðñüóôéìá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï áõôü åé-
óðñÜôôïíôáé áðü ôéò Äçìüóéåò ÏéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò
(Ä.Ï.Õ.) óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êþäéêá "ðåñß åé-
óðñÜîåùò äçìïóßùí åóüäùí" êáé áðïäßäïíôáé óôïí
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. áðü ôçí áñìüäéá Äéåýèõíóç ôïõ Ãåíéêïý
Ëïãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí ñõèìßæïíôáé ïé áíáãêáßåò ëåðôïìÝñåéåò ãéá
ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜ-
öïõ. 

Ä. Ïé êõñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï áõôü åðé-
âÜëëïíôáé áíåîÜñôçôá áðü ôéò êõñþóåéò ðïõ ðñïâëÝðï-
íôáé óå Üëëåò äéáôÜîåéò ôçò êåßìåíçò íïìïèåóßáò, üðùò
óôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ åìðïñé-
êïý êáé âéïìç÷áíéêïý áðïññÞôïõ ê.ëð..

¢ñèñï 21
Êßíçôñá 

Óôïõò äéá÷åéñéóôÝò ðïõ ðñïâáßíïõí óå åíáëëáêôéêÞ
äéá÷åßñéóç óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí, óýìöùíá
ìå ôïõò óôü÷ïõò, ôéò áðáéôÞóåéò êáé ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò ôïõ
ðáñüíôïò íüìïõ, ðáñÝ÷ïíôáé êßíçôñá óýìöùíá ìå ôï å-
êÜóôïôå éó÷ýïí íïìïèåôéêü êáèåóôþò åíéó÷ýóåùí ôùí é-
äéùôéêþí åðåíäýóåùí.

¢ñèñï 22
Êáôáñãïýìåíåò äéáôÜîåéò

Áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ êáôáñãåß-
ôáé ç õð' áñéè. 31784/954/1990 õðïõñãéêÞ áðüöáóç "Ãéá
ôïõò ôýðïõò óõóêåõáóßáò õãñþí ôñïößìùí" (ÖÅÊ 251 Â´)
êáèþò êáé êÜèå Üëëç äéÜôáîç ðïõ áíôßêåéôáé óôéò äéáôÜ-
îåéò ôïõ íüìïõ áõôïý Þ áíÜãåôáé óå èÝìáôá ðïõ ñõèìßæï-
íôáé áðü áõôüí.

¢ñèñï 23
ÌåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò

1. Ïé äéá÷åéñéóôÝò ôùí óõóêåõáóéþí êáé ïé äéá÷åéñéóôÝò
Üëëùí ðñïúüíôùí õðï÷ñåïýíôáé ìÝóá óå ïêôþ ìÞíåò Þ äå-
êáïêôþ ìÞíåò áíôßóôïé÷á áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðá-
ñüíôïò íüìïõ íá õðïâÜëïõí ãéá Ýãêñéóç óõóôÞìáôá å-
íáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí
ðñïúüíôùí, óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 7 êáé 17  êáé ìÝóá óå ðÝ-
íôå ìÞíåò áðü ôç ëåéôïõñãßá êÜèå óõóôÞìáôïò íá õðï-
âÜëëïõí ó÷åôéêÞ áßôçóç óôïí Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ãéá ôç ÷ïñÞ-
ãçóç ôïõ ðñïâëåðüìåíïõ óôï Üñèñï 9 ðéóôïðïéçôéêïý å-
íáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò.

2. ¼óåò åðé÷åéñÞóåéò ðñïâáßíïõí Þäç óå åíáëëáêôéêÞ
äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí õðï-
÷ñåïýíôáé ìÝóá óå ôñåéò ìÞíåò áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò
ôïõ íüìïõ áõôïý íá ôï ãíùóôïðïéÞóïõí óôçí áñìüäéá Õ-
ðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëï-
íôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí ðñïêåéìÝíïõ íá
ëÜâïõí ôçí ðñïâëåðüìåíç Ýãêñéóç êáé ôï ðéóôïðïéçôéêü
åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò.

3. Ïé õðï÷ñåþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôéò ðñïçãïýìå-
íåò ðáñáãñÜöïõò 2 êáé 3 áíáöÝñïíôáé êáé óôïõò Ï.Ô.Á.
üôáí ðñïâáßíïõí óå åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç óõóêåõá-
óéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí.

4. Åöüóïí äåí Ý÷ïõí êáôáñôéóèåß ôá ðñïãñÜììáôá å-
íáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôá Üñèñá 5
êáé 15, ç ïñãÜíùóç ôùí óõóôçìÜôùí åíáëëáêôéêÞò äéá-
÷åßñéóçò, êáèþò êáé ç ÷ïñÞãçóç ôùí ðñïâëåðüìåíùí
óôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñÜöïõò 2 êáé 3 åãêñßóåùí ãß-
íïíôáé óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôùí óôü÷ùí ôïõ ðáñüíôïò
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íüìïõ, óýìöùíá ìå ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò åíáëëáêôéêÞò äéá-
÷åßñéóçò (Üñèñï 4) êáé ôéò åéäéêüôåñåò ñõèìßóåéò ôïõ íü-
ìïõ áõôïý.

5. Ïé áðáéôÞóåéò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôùí óõóêåõáóéþí é-
ó÷ýïõí ãéá ôéò óõóêåõáóßåò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá Ý-
íá óõãêåêñéìÝíï ðñïúüí ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ
íüìïõ áõôïý.

ÊÅÖÁËÁÉÏ Å´

¢ñèñï 24
Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò

Óõóêåõáóéþí êáé ¢ëëùí Ðñïúüíôùí (Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.)

1. Éäñýåôáé íïìéêü ðñüóùðï éäéùôéêïý äéêáßïõ (Í.Ð.É.Ä.)
ìå ôçí åðùíõìßá "Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò ÅíáëëáêôéêÞò Äéá-
÷åßñéóçò Óõóêåõáóéþí êáé ¢ëëùí Ðñïúüíôùí" êáé ôï äéá-
êñéôéêü ôßôëï "Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.". Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ëåéôïõñ-
ãåß ÷Üñéí ôïõ äçìüóéïõ óõìöÝñïíôïò êáé äåí Ý÷åé êåñäï-
óêïðéêü ÷áñáêôÞñá.

Ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ìå ôï åîùôåñéêü ÷ñç-
óéìïðïéåßôáé ç åðùíõìßá óôçí áããëéêÞ ãëþóóá
"......National Organisation for the Alternative Management
of Pacêaging and Other Waste......." êáé ï äéáêñéôéêüò ôßô-
ëïò "ÍOAMPOW".

2. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åäñåýåé óôçí ÁèÞíá, Ý÷åé ðëÞñç äé-
ïéêçôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áõôïôÝëåéá êáé õðÜãåôáé óôïí Ý-
ëåã÷ï êáé ôçí åðïðôåßá ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò,
×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

3. Óêïðüò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åßíáé êáôÜ êýñéï ëüãï ï
ó÷åäéáóìüò êáé ç åöáñìïãÞ ôçò ðïëéôéêÞò ãéá ôçí åíáë-
ëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé ôùí Üëëùí ðñïú-
üíôùí óýìöùíá ìå ôïõò óôü÷ïõò êáé ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò
ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ.

Ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óêïðïý ôïõ ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. Ý÷åé
ôéò áêüëïõèåò áñìïäéüôçôåò:

á) Åéóçãåßôáé óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôá-
îßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí:

- ôá ðñïãñÜììáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò óõóêåõá-
óéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí êáô'  åöáñìïãÞ ôùí Üñèñùí 5
êáé 15,

- ôá åèíéêÜ ðñüôõðá ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí
êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 6,

- åðß ìÝñïõò ðñüãñáììá óå ðåñßðôùóç õðÝñâáóçò ôùí
ðïóïôéêþí óôü÷ùí åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí óõ-
óêåõáóéþí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 10,

- ðáñåêêëßóåéò áðü ôïõò ðñïâëåðüìåíïõò óôï Üñèñï
10 ðïóïôéêïýò óôü÷ïõò óýìöùíá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôçò
ðáñ. Á4 áõôïý,

- ôçí Ýêäïóç êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáäéêáóßá áíá-
íåþóåùí, ôñïðïðïéÞóåùí, áíáóôïëþí Þ áíáêëÞóåùí ôùí
åãêñßóåùí ôùí óõóôçìÜôùí åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò
óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7,

- ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ ðïóïý ôùí áíôáðïäïôéêþí ôå-
ëþí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôá Üñèñá 7 (ðáñ. Â1 ii ) êáé 9
(ðáñ. 3â),

- ó÷åôéêÜ ìå ôç óÞìáíóç ôùí óõóêåõáóéþí êáô'  åöáñ-
ìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 11,

- ôïí êáèïñéóìü åéäéêüôåñùí üñùí êáé ðñïûðïèÝóåùí
ãéá ôçí åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç Üëëùí ðñïúüíôùí (Üñèñï
17 ðáñ. 4),

- ðïóïôéêïýò óôü÷ïõò ãéá åíáëëáêôéêÞ äéá÷åßñéóç Üë-
ëùí ðñïúüíôùí (Üñèñï 17 ðáñ. 5),

- ôçí áðáãüñåõóç Þ ôïí ðåñéïñéóìü ôçò ÷ñÞóçò ïñé-

óìÝíùí õëéêþí, ôçí åðéâïëÞ ÷ñÞóçò êÜðïéáò óõãêåêñéìÝ-
íçò óýíèåóçò õëéêþí Þ åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç Þ åããõïäï-
óßá óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 6 (ðáñ. Â4).

- ôçí åðéâïëÞ ôùí êõñþóåùí óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. Ã (å-
äÜöéï 1â) ôïõ Üñèñïõ 20 êáé óôïí ïéêåßï ÍïìÜñ÷ç óýì-
öùíá ìå ôçí ðáñ. Ã (åäÜöéï 1á) ôïõ Üñèñïõ 20,

- ôç ëÞøç ôùí áíáãêáßùí íïìïèåôéêþí êáé äéïéêçôéêþí
ìÝôñùí ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç õëïðïßçóç ôùí óôü-
÷ùí ôïõ íüìïõ,

- ðñïãñÜììáôá åðåíäýóåùí ãéá ôç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñé-
âÜëëïíôïò ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ó÷åôéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç
áðü ôï Äçìüóéï Þ äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò.

â) ×ïñçãåß:
- åãêñßóåéò ôùí óõóôçìÜôùí áôïìéêÞò Þ óõëëïãéêÞò å-

íáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáô' åöáñìïãÞ ôùí Üñèñùí 7
êáé 17,

- ðéóôïðïéçôéêÜ åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí óõóêåõ-
áóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 9.

ã) Áðåõèýíåé ðñïò ôïõò äéá÷åéñéóôÝò, åßôå áõôåðáããÝë-
ôùò åßôå êáôüðéí áéôÞìáôïò ôùí ïéêïíïìéêþí ðáñáãüíôùí
Þ ôñßôïõ, ïäçãßåò Þ óõóôÜóåéò êáé õðïâÜëëåé ðñïò ôï Õ-
ðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñ-
ãùí ó÷åôéêÝò ðñïôÜóåéò óå èÝìáôá ðïëéôéêÞò åíáëëáêôé-
êÞò äéá÷åßñéóçò óõóôçìÜôùí/Üëëùí ðñïúüíôùí.

ä) Ãíùìïäïôåß ãéá ïðïéïäÞðïôå èÝìá ðáñáðÝìðåôáé óå
áõôüí áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ̧ ñãùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ. 

å) Äçìéïõñãåß âÜóåéò äåäïìÝíùí (óýóôçìá ðëçñïöïñé-
êÞò) ãéá óõóêåõáóßåò êáé Üëëá ðñïúüíôá êáé áðüâëçôÜ
ôïõò, êáé äçìïóéåýåé êáôÜëïãï ìå ôá åãêåêñéìÝíá óõóôÞ-
ìáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé ìå ôïõò íüìéìïõò êá-
ôü÷ïõò ó÷åôéêþí ðéóôïðïéçôéêþí (Üñèñá 12 êáé 17).

óô) Äçìéïõñãåß óýóôçìá ðëçñïöüñçóçò ôïõ êïéíïý
êáô' åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 18.

æ) Êáôáñôßæåé êáé õðïâÜëåé åêèÝóåéò óôï Õðïõñãåßï Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí ó÷åôéêÜ
ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ.

ç) Åêðïíåß Þ áíáèÝôåé ìåëÝôåò êáé ÷ñçìáôïäïôåß Ýñåõ-
íåò ðïõ åîõðçñåôïýí ôï óêïðü ôïõ.

è) Ïñãáíþíåé ôáêôéêïýò êáé Ýêôáêôïõò åëÝã÷ïõò ðïõ á-
íáöÝñïíôáé:

- óôçí ôÞñçóç êáé åöáñìïãÞ ôùí ðñïãñáììÜôùí åíáë-
ëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò (Üñèñá 5 êáé14),

- óôç íüìéìç äéáêßíçóç ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí
ðñïúüíôùí,

- óôç íüìéìç ÷ñÞóç ôçò óÞìáíóçò, êáèþò êáé
- ãåíéêÜ óôçí ôÞñçóç ôùí üñùí êáé õðï÷ñåþóåùí ðïõ á-

ðïññÝïõí áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ.
Ïé Ýêôáêôïé Ýëåã÷ïé äéåíåñãïýíôáé áõôåðÜããåëôá Þ êá-

ôüðéí êáôáããåëßáò. Åßíáé äõíáôüí íá áíáôßèåôáé ç äéåíÝñ-
ãåéá ìÝñïõò Þ ôïõ óõíüëïõ ôùí åëÝã÷ùí óå åðéóôÞìïíåò
ìå åîåéäéêåõìÝíåò ãíþóåéò ðïõ èá óõíåéóöÝñïõí ïõóéá-
óôéêÜ óôï Ýñãï áõôü. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ áíÜèåóçò ôùí
åëÝã÷ùí óå ôñßôïõò ç äáðÜíç âáñýíåé ôïõò äéá÷åéñéóôÝò
ôùí óõóêåõáóéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí.

é) ÌåôÜ áðü êáôáããåëßá åê ìÝñïõò ïéêïíïìéêþí ðáñá-
ãüíôùí Þ ôñßôùí Þ êáé áõôåðáããÝëôùò êáëåß ôïõò ðáñá-
âÜôåò íá ðáýóïõí ôçí ðáñÜâáóç.

éá) Åêôåëåß êáé åöáñìüæåé êÜèå åßäïõò åèíéêÜ ç êïéíïôé-
êÜ ðñïãñÜììáôá ðïõ ôïõ áíáôßèåíôáé áðü ôïí Õðïõñãü
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí ãéá
ôçí õëïðïßçóç ôùí óôü÷ùí ôïõ íüìïõ, ìå ðáñÜëëçëç á-
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íÜëçøç, áðïññüöçóç êáé äéá÷åßñéóç ôùí ó÷åôéêþí êïí-
äõëßùí ôçò Å.Ï.Ê..

éâ) Óõíôïíßæåé ôç äñáóôçñéüôçôá ôùí Üëëùí áñìüäéùí
öïñÝùí ôïõ äçìüóéïõ êáé éäéùôéêïý ôïìÝá ãéá ôï ó÷åäéá-
óìü êáé ôçí åöáñìïãÞ ó÷åäßùí êáé ðñïãñáììÜôùí åíáë-
ëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé ðáñÝ÷åé ôç óõíäñïìÞ ôïõ üôáí
áðáéôåßôáé.

éã) ÓõíÜðôåé óõìöùíßåò ìå áôïìéêÜ Þ óõëëïãéêÜ óõóôÞ-
ìáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò óõóêåõáóßùí/Üëëùí
ðñïúüíôùí ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôïõ ðáñüíôïò íü-
ìïõ.

éä) ÓõíåñãÜæåôáé ìå ïìïåéäÞ üñãáíá Þ ïñãáíéóìïýò Üë-
ëùí ÷ùñþí, êáèþò êáé ìå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò ãéá á-
íôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí êáé åíäå÷ïìÝíùò êáôÜñôéóç êïé-
íþí ðñïãñáììÜôùí.

éå) Ïñãáíþíåé óõíÝäñéá êáé åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììá-
ôá.

éóô) Áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ áíáôßèåíôáé óå áõôüí á-
ðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ¸ñãùí ìå åéäéêÞ åîïõóéïäüôçóç ãéá ôçí åðßôåõîç
ôïõ óêïðïý ôïõ.

éæ) Äéá÷åéñßæåôáé ôïõò ðüñïõò ôïõ ïñãáíéóìïý.
4. ¼ñãáíá äéïßêçóçò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åßíáé ôï Äéïé-

êçôéêü Óõìâïýëéï (Ä.Ó.) êáé ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò (Ã.Ä.).
Ôá üñãáíá áõôÜ:

- åéóçãïýíôáé ôçí ðïëéôéêÞ ôçò åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñé-
óçò ôùí óõóêåõáóéþí êáé ôùí Üëëùí ðñïúüíôùí óôïí Õ-
ðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñ-
ãùí, êáèþò êáé 

- ìåñéìíïýí ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôïõ íüìïõ áõ-
ôïý.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. áðïôåëåß-
ôáé áðü ìç áìåéâüìåíá ìÝëç êáé óõãêñïôåßôáé áðü åêðñï-
óþðïõò ôïõ äçìüóéïõ êáé éäéùôéêïý ôïìÝá, áéñåôïýò åê-
ðñïóþðïõò ôùí Ï.Ô.Á., åêðñïóþðïõò óõëëïãéêþí öïñÝ-
ùí, ïéêïëïãéêþí ïñãáíþóåùí êáé ïñãáíþóåùí ôùí
êáôáíáëùôþí.

5. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Á-
ðïêÝíôñùóçò, ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìéêþí êáé Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí, êáèïñß-
æïíôáé ïé áñìïäéüôçôåò ôùí ïñãÜíùí äéïßêçóçò ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð., ï áñéèìüò êáé ïé éäéüôçôåò, ïé ãíþóåéò êáé
ç åìðåéñßá ôùí ìåëþí ôùí ïñãÜíùí áõôþí, ç äéÜñêåéá ôçò
èçôåßáò ôïõò, êáèþò êáé êÜèå Üëëç áíáãêáßá ëåðôïìÝ-
ñåéá. Åðßóçò ñõèìßæïíôáé èÝìáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé:

- óôç óõãêñüôçóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí ïñãÜíùí äéïßêç-
óçò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.,

- óôçí ïñãáíùôéêÞ äéÜñèñùóç êáôÜ ôïìÝá äñÜóçò ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáé óôçí êáôÜóôáóç ôïõ ðñïóùðéêïý,

- óôçí ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç, óôéò ðñïìÞèåéåò êáé óå èÝ-
ìáôá äéïéêçôéêÞò ìÝñéìíáò.

6. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáèï-
ñßæïíôáé ïé áðïäï÷Ýò ôïõ Ãåíéêïý ÄéåõèõíôÞ ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò.

7. Ï ïñãáíéóìüò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åãêñßíåôáé ìå ðñï-
åäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôùí Õðïõñ-
ãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñù-
óçò, ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ÁíÜðôõîçò êáé
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

Ìå ôïí ïñãáíéóìü áõôü ñõèìßæïíôáé:

á) Ç ïñãÜíùóç ôùí õðçñåóéþí êáé ïé áñìïäéüôçôÝò
ôïõò.

â) O áñéèìüò ôùí ïñãáíéêþí èÝóåùí ôïõ ðñïóùðéêïý
êáé  ç êáôáíïìÞ ôïõ óå åéäéêüôçôåò, êáèþò êáé ôá áðáé-
ôïýìåíá ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ ðñïóüíôá ãéá ôçí êÜëõøç
ôùí èÝóåùí áõôþí.

Ïé èÝóåéò ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. åßíáé äõ-
íáôüí íá êáëýðôïíôáé êáé ìå áðüóðáóç Þ ìåôáöïñÜ ðñï-
óùðéêïý áðü ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò
êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé áðü Üëëá Õðïõñãåßá Þ Í.Ð.Ä.Ä.
ìåôÜ áðü êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò,
×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé ôïõ áñìüäéïõ êáôÜ
ðåñßðôùóç Õðïõñãïý. Ç äéáäéêáóßá ìåôáöïñÜò ôïõ ðñï-
óùðéêïý êáèïñßæåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Å-
óùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé
ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

8. Ðüñïé ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ðñïÝñ÷ïíôáé áðü:
á) Åðé÷ïñçãÞóåéò áðü ôï ðñüãñáììá Äçìïóßùí Åðåí-

äýóåùí ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

â) Êïéíïôéêïß ðüñïé ðïõ äéáôßèåíôáé ãéá ôçí åêðüíçóç
ðñïãñáììÜôùí ìåëåôþí êáé åñåõíþí ó÷åôéêÜ ìå èÝìáôá
ðïõ áíÜãïíôáé óôïõò óêïðïýò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

ã) ÁíôáðïäïôéêÜ ôÝëç ãéá ôçí Ýãêñéóç ôùí óõóôçìÜôùí
åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé ó÷åôéêþí ðéóôïðïéçôéêþí
(Üñèñá 7 êáé 9 ôïõ ðáñüíôïò).

ä) Ðñüóïäïé áðü ôçí åêìåôÜëëåõóç ðåñéïõóéáêþí óôïé-
÷åßùí áðü åðé÷ïñçãÞóåéò åëëçíéêþí êáé îÝíùí ïñãáíé-
óìþí êáé áðü äùñåÝò Þ êëçñïíïìéÝò.

å) Åðé÷ïñçãÞóåéò (ôáêôéêÝò êáé Ýêôáêôåò) áðü ôï Åéäéêü
Ôáìåßï ÅöáñìïãÞò Ñõèìéóôéêþí êáé Ðïëåïäïìéêþí Ó÷å-
äßùí (Å.Ô.Å.Ñ.Ð.Ó.).

æ) Ôá ðñüóôéìá áðü äéïéêçôéêÝò êõñþóåéò (Üñèñï 20 ôïõ
ðáñüíôïò).

ç) ÅéäéêÝò åéóöïñÝò êáé ÷ñçìáôïäïôÞóåéò áðü äçìü-
óéåò åðé÷åéñÞóåéò, Üëëïõò äçìüóéïõò öïñåßò, äéåèíåßò
ïñãáíéóìïýò, éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Þ éäéþôåò ê.ëð..

è) ÌÝñïò ôùí åóüäùí ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ í.  2052/ 1992
(ÖÅÊ 94 Á´) ðïõ áðïäßäïíôáé óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëï-
íôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí ôï ïðïßï êáëý-
ðôåé ôï 1/3 ôïõ ëåéôïõñãéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé êáèï-
ñßæåôáé êÜèå ÷ñüíï ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí êáé
Ïéêïíïìéêþí. Ìå üìïéá áðüöáóç êáèïñßæåôáé åðßóçò êáé
ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá áðüäïóçò êáé êÜèå áíáãêáßá
ëåðôïìÝñåéá.

é) Ïé åéóðñÜîåéò áðü åêäüóåéò, êáèþò êáé áðü ôéò åí ãÝ-
íåé äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.. 

Ïé õðü óôïé÷åßá á´ êáé è´ ðüñïé ðáýïõí íá õößóôáíôáé ìå-
ôÜ ôçí ðÜñïäï äéåôßáò áðü ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

Ïé ðüñïé ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. äéáôßèåíôáé ãéá ôéò äáðÜíåò
ëåéôïõñãßáò ôïõ êáé ãéá ôç ìåñéêÞ Þ ïëéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç
ìåëåôþí, ðñïãñáììÜôùí, Ýñãùí Þ äñáóôçñéïôÞôùí äç-
ìüóéùí Þ éäéùôéêþí öïñÝùí Þ Ï.Ô.Á. ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí
óôü÷ùí ôïõ íüìïõ. 

9. Ïé äáðÜíåò ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôïõ óêïðïý ôïõ
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ðñáãìáôïðïéïýíôáé óýìöùíá ìå ôïí ïéêï-
íïìéêü êáíïíéóìü ôïõ ðïõ êáôáñôßæåôáé áðü ôïí
Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. êáé åãêñßíåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õ-
ðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ïéêïíïìéêþí êáé ÐåñéâÜë-
ëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

10. Ï Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. Ý÷åé ôá äéêïíïìéêÜ ðñïíüìéá ôïõ
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Äçìïóßïõ. Ôá ðñïíüìéá ôïõ Äçìïóßïõ Ý÷åé êáé óôçí áíá-
ãêáóôéêÞ åêôÝëåóç êáé éäßùò åêåßíá ðïõ áöïñïýí êáôÜôá-
îç óå ðëåéóôçñéáóìü Þ ðôþ÷åõóç.

11.1. ÌÝ÷ñé ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.
ïé áñìïäéüôçôåò ðïõ áíáôßèåíôáé óå áõôüí ìå ôïí ðáñü-
íôá íüìï áóêïýíôáé áðü ôçí ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéâÜë-
ëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ¸ñãùí. Ãéá ôïí óêïðü áõôüí óõóôÞíåôáé óôç
ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéâÜëëïíôïò Ãñáöåßï ÅíáëëáêôéêÞò
Äéá÷åßñéóçò Óõóêåõáóéþí/Üëëùí ðñïúüíôùí õðáãüìåíï
óôç Äéåýèõíóç Ðåñéâáëëïíôéêïý Ó÷åäéáóìïý. Óôï Ãñá-
öåßï áõôü áíáôßèåôáé ç åðïðôåßá êáé ï Ýëåã÷ïò åöáñìï-
ãÞò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ.

11.2. Ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôïõ Ãñáöåßïõ áõôïý óõíéóôþ-
íôáé äýï (2) èÝóåéò ãñáììáôåßáò ôïõ êëÜäïõ (ÄÅ) Äéïéêç-
ôéêïý êáé ôñåéò (3) èÝóåéò åéäéêïý åðéóôçìïíéêïý - ôå÷íéêïý
ðñïóùðéêïý êáôÜ ôï Üñèñï 25 (ðáñ. 2) ôïõ í.1943/1991
(ÖÅÊ 50 Á´) óôá èÝìáôá ðïõ ðñáãìáôåýåôáé ï ðáñþí íü-
ìïò. Ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ Ýñãïõ ôïõ ùò Üíù Ãñáöåßïõ
óõóôÞíåôáé ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôçò Åíáëëáêôé-
êÞò Äéá÷åßñéóçò (Å.Ð.Å.Ä.), ç ïðïßá óõãêñïôåßôáé áðü äå-
êáåðôÜ (17) ìç áìåéâüìåíïõò åêðñïóþðïõò ôùí Õðïõñ-
ãåßùí ÁíÜðôõîçò (1), Ïéêïíïìéêþí (1), ÅèíéêÞò Ïéêïíï-
ìßáò (1), Ãåùñãßáò (1), ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìüóéùí ¸ñãùí (1), Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò
êáé ÁðïêÝíôñùóçò (1), Ê.Å.Ä.Ê.Å. (1), Å.Í.Á.Å. (1), äýï (2)
åêðñïóþðïõò ôùí äéá÷åéñéóôþí ôùí óõóêåõáóéþí/Üëëùí
ðñïúüíôùí êáôÜ ðåñßðôùóç, ôÝóóåñéò (4) åêðñïóþðïõò
ðáñáãùãþí ðñþôùí õëþí, Ýíáí (1) åêðñüóùðï ôùí äéá-
êéíçôþí, Ýíáí (1) åêðñüóùðï ôùí ïéêïëïãéêþí ïñãáíþ-
óåùí êáé Ýíáí (1) åêðñüóùðï óõíäÝóìùí ôùí êáôáíáëù-
ôþí. Ôá ìÝëç ôçò ùò Üíù åðéôñïðÞò ðñïôåßíïíôáé áðü
ôïõò öïñåßò ðïõ åêðñïóùðïýí êáé ïñßæïíôáé ìå áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìü-
óéùí ¸ñãùí. Ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá áíôéêáèßóôáíôáé ôá
ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò. 

11.3. Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôçò åðéôñïðÞò äéáñêåß ìÝ÷ñé
ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. óýìöùíá ìå
ôçí ðáñÜãñáöï 12 ôïõ Üñèñïõ áõôïý. Óôçí åðéôñïðÞ
ðñïåäñåýåé ï åêÜóôïôå åêðñüóùðïò ôïõ Õðïõñãïý Ðå-
ñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí. Ç åðé-
ôñïðÞ óõãêáëåßôáé óå ôáêôÜ äéáóôÞìáôá êÜèå ìÞíá ìå ìÝ-
ñéìíá ôïõ Ãñáöåßïõ ôçò ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò ôçò
ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò ÐåñéâÜëëïíôïò Þ åêôÜêôùò åöüóïí
ôï æçôÞóåé ï ðñüåäñïò Þ ôï 1/3 ôùí ìåëþí ôçò. Ìå ôçí ß-
äéá ùò Üíù áðüöáóç êáèïñßæåôáé ï ôñüðïò óýãêëçóçò
ôùí ìåëþí, ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá ëÞøçò áðïöÜóåùí
êáé êÜèå áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ Ýñ-
ãïõ ôçò åðéôñïðÞò. 

11.4. Ç åðéôñïðÞ Ý÷åé ôéò áêüëïõèåò áñìïäéüôçôåò:
á) Åéóçãåßôáé óôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôá-

îßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí:
- ðñïãñÜììáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò óõóêåõá-

óéþí êáé Üëëùí ðñïúüíôùí êáô' åöáñìïãÞ ôùí Üñèñùí 5
êáé 15 ,

- åèíéêÜ ðñüôõðá ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí óõóêåõáóéþí
(Üñèñï 6 ðáñ. 1),

- ðáñåêêëßóåéò áðü ôïõò ðñïâëåðüìåíïõò óôï Üñèñï
10 ðïóïôéêïýò óôü÷ïõò óýìöùíá ìå ôçí ðáñ. 4 áõôïý, 

- ôç óÞìáíóç ôùí óõóêåõáóéþí,
- ôç ÷ïñÞãçóç Þ ìç ôùí åãêñßóåùí óõóôçìÜôùí åíáë-

ëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáô' åöáñìïãÞ ôùí Üñèñùí 7, 8 êáé
17,

- ôç ÷ïñÞãçóç Þ ìç ôùí Ðéóôïðïéçôéêþí ÅíáëëáêôéêÞò
Äéá÷åßñéóçò (Üñèñï 9),

- ôçí åðéâïëÞ êõñþóåùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 20,
- ôç ëÞøç ôùí áíáãêáßùí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí

äéáôÜîåùí ôïõ íüìïõ.
â) Ãíùìïäïôåß ãéá êÜèå èÝìá ðïõ ðáñáðÝìðåôáé áðü ôç

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ¸ñãùí Þ áðü ôïí
Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñ-
ãùí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íüìïõ.

ã) ÌåôÜ áðü êáôáããåëßá åê ìÝñïõò ïéêïíïìéêþí ðáñá-
ãüíôùí Þ ôñßôùí Þ áõôåðáããÝëôùò êáëåß ôïõò ðáñáâÜôåò
íá ðáýóïõí ôçí ðáñÜâáóç.

ä) ÅðéâëÝðåé ôç äçìéïõñãßá âÜóçò äåäïìÝíùí ãéá ôéò
óõóêåõáóßåò/Üëëá ðñïúüíôá êáé äçìïóéåýåé êáôÜëïãï ìå
ôá åãêåêñéìÝíá óõóôÞìáôá åíáëëáêôéêÞò äéá÷åßñéóçò êáé
ìå ôïõò êáôü÷ïõò ôùí Ð.Å.Ä..

å) ÓõíåñãÜæåôáé ìå ïìïåéäÞ üñãáíá Þ ïñãáíéóìïýò Üë-
ëùí ÷ùñþí.

12. ÌåôÜ ôçí Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð. ôï
Ãñáöåßï ÅíáëëáêôéêÞò Äéá÷åßñéóçò Óõóêåõáóéþí êáé Üë-
ëùí ðñïúüíôùí åîáêïëïõèåß õöéóôÜìåíï ìå ôç óôåëÝ÷ù-
óç ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï 11
ìå áñìïäéüôçôá ôïí Ýëåã÷ï êáé ôçí åðïðôåßá ôïõ Ýñãïõ
ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð.. Ç ðñïâëåðüìåíç óôçí ßäéá ùò Üíù
ðáñÜãñáöï ÅðéôñïðÞ Ðáñáêïëïýèçóçò ôçò Åíáëëáêôé-
êÞò Äéá÷åßñéóçò (Å.Ð.Å.Ä.) êáôáñãåßôáé.

¢ñèñï 25

Ðñéí áðü ôçí Ýêäïóç ôùí áíáöåñüìåíùí óôéò ðáñá-
ãñÜöïõò 5 êáé 7 ôïõ Üñèñïõ 24 ðñïåäñéêþí äéáôáãìÜ-
ôùí, õðïâÜëëåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôçí Å.Ð.Å.Ä., ìåôÜ
ðÜñïäï äåêáïêôþ (18) ìçíþí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ëåé-
ôïõñãßáò ôçò, óôïõò áíáöåñüìåíïõò óôéò ðáñáðÜíù ðá-
ñáãñÜöïõò Õðïõñãïýò, åéäéêÞ ìåëÝôç ùò ðñïò ôïí ôñü-
ðï ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ Å.Ï.Å.Ä.Ó.Á.Ð..

¢ñèñï 26

1.á. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ á.í.
173/1967 (ÖÅÊ 189 Á´), ðïõ áöïñïýí óôï ýøïò ôçò ïöåé-
ëüìåíçò óôï áðïëõüìåíï ðñïóùðéêü ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. áðï-
æçìßùóçò ôïõ í. 2112/1920 (ÖÅÊ 57 Á´), üðùò éó÷ýïõí, ìå-
ôÜ ôéò õðïãñáöåßóåò ìåôáîý ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. êáé ôçò Ïìï-
óðïíäßáò ÅñãáæïìÝíùí Å.ÕÄ.Á.Ð. ÅéäéêÝò ÓõëëïãéêÝò
ÓõìâÜóåéò Åñãáóßáò êáé ôçí õð' áñéèì. 6471/1989 áðü-
öáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Å.ÕÄ.Á.Ð., åîáêïëïõ-
èïýí íá éó÷ýïõí.

â. Ïìïßùò, åîáêïëïõèåß íá ëåéôïõñãåß ï ëïãáñéáóìüò å-
öÜðáî ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ õðÜñ÷åé óôçí Å.ÕÄ.Á.Ð.,
óýìöùíá ìå ôéò áðü 2.4.1990, 2.7.1991 êáé 25.5.1992
Å.Ó.Ó.Å. êáé ìå ôïõò üñïõò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óå áõôÝò. Ç
äéá÷åßñéóç ôïõ ëïãáñéáóìïý áõôïý èá áóêåßôáé áðü ôå-
ôñáìåëÞ åðéôñïðÞ, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü Ýíáí (1) åêðñü-
óùðï, õðïäåéêíõüìåíï áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð., Ýíáí (1) áðü ôï
Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, Ýíáí (1) áðü ôï Õðïõñãåßï Ðåñé-
âÜëëïíôïò ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí êáé Ýíáí (1)
áðü ôçí Ïìïóðïíäßá ÅñãáæïìÝíùí ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð..

Ôõ÷üí Ýëëåéììá ôïõ ëïãáñéáóìïý, ðïõ èá áíáöÝñåôáé
óôï ðñïóùðéêü ðïõ õðçñåôïýóå ìÝ÷ñé 25.10.1999, èá êá-
ëýðôåôáé áðü ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, áðïëïãéóôéêÜ óôï ôÝ-
ëïò ôïõ Ýôïõò.

Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ðïõ åêäßäå-
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ôáé ìÝóá óôï ìÞíá ÉáíïõÜñéï êÜèå Ýôïõò, èá êáèïñßæåôáé
ç äéáäéêáóßá êáé ï ôñüðïò êáôáâïëÞò ôïõ.

Ðñïò êÜëõøç ôïõ åëëåßììáôïò ôùí ÷ñÞóåùí ìÝ÷ñé
31.12.2001, ôï Äçìüóéï èá ðñïêáôáâÜëåé ôï ðïóüí ôïõ å-
íüò äéóåêáôïììõñßïõ ðåíôáêïóßùí åêáôïììõñßùí
(1.500.000.000) äñá÷ìþí, óå ðßóôùóç ôïõ ðïóïý ðïõ èá
ðñïêýøåé, áðïëïãéóôéêÜ, óôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò.

2.á. ÌåôÜ ôï ôÝôáñôï åäÜöéï ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 6
ôïõ í. 2744/1999 ðñïóôßèåôáé åäÜöéï ðÝìðôï ìå ôï áêü-
ëïõèï ðåñéå÷üìåíï: 

"Ïé áíùôÝñù åñãáóßåò Þ ôìÞìá áõôþí äýíáôáé íá áíáôß-
èåíôáé óôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Ýíáíôé åýëïãçò áìïéâÞò."

â. Ïé óõìâÜóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò
ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í. 2744/1999 (ÖÅÊ 222 Á´) êáé
áíáöÝñïíôáé óôçí åêôÝëåóç ôùí åñãáóéþí ôùí ðáñáãñÜ-
öùí 1 åäÜöéï ôÝôáñôï êáé Ýâäïìï êáé 2 ôïõ áõôïý Üñ-
èñïõ, Ý÷ïõí áíáäñïìéêÞ éó÷ý êáé áíåîáñôÞôùò ôïõ ÷ñü-
íïõ õðïãñáöÞò ôïõò, éó÷ýïõí áðü ôéò 25.10.1999.

Ôï ôßìçìá ðïõ ïöåßëåôáé ðñïò ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. åê ìÝñïõò
ôïõ Äçìïóßïõ, ãéá ôéò åêôåëåóèåßóåò ó÷åôéêÝò åñãáóßåò
êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü ôéò 25.10.1999 ìÝ÷ñé ôçí ç-
ìÝñá Ýíáñîçò ôçò éó÷ýïò ôïõ íüìïõ áõôïý êáé áöïñïýí
ôá ìç óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíá áðü ôï Ôáìåßï Óõíï÷Þò Ýñ-
ãá åßíáé áõôü ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôéò ó÷åôéêÝò åããñáöÝò
óôá ëïãéóôéêÜ âéâëßá ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. êáé óå áõôü ðñïóôßèå-
ôáé åýëïãç áìïéâÞ ãéá ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð., ðïõ êáèïñßæåôáé ìå
óýìâáóç ðïõ êáôáñôßæåôáé ìå ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. êáé ôï Åëëç-
íéêü Äçìüóéï, ðïõ åêðñïóùðåßôáé áðü ôïí Õðïõñãü Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.

ã. Ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. åîáêïëïõèåß êáé ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò
éó÷ýïò ôïõ í. 2744/1999 (ÖÅÊ 222 Á´) íá åßíáé ï öïñÝáò õ-
ëïðïßçóçò ôùí Ýñãùí ðïõ áöïñïýí ôï õäñåõôéêü óýóôç-
ìá ôïõ ëåêáíïðåäßïõ ÁôôéêÞò êáé Ý÷ïõí õðá÷èåß óôïí Êá-
íïíéóìü (Å.Ê.) ìå áñéèìü 1164/1994 ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé óôéò åãêñéôéêÝò áðïöÜóåéò ôçò
ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ìå áñéèìïýò Å (1999) 2973 ôåëéêü/
15.9.1999, Å (1999) 2978 ôåëéêü/ 15.9.1999, Å (1999) 3611
ôåëéêü/8.11.1999 êáé Å (1999) 4089 ôåëéêü/ 17.12.1999 êáé
äéêáéïýôáé íá åéóðñÜôôåé ôçí åðé÷ïñÞãçóç ôïõ Ôáìåßïõ
Óõíï÷Þò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, áíáäñïìéêÜ, ãéá ôá
ðïóÜ ðïõ êáôáâëÞèçêáí Þ êáôáâÜëëïíôáé ìåôÜ ôçí Ýíáñ-
îç ôçò éó÷ýïò ôïõ í. 2744/1999 (ÖÅÊ 222 Á´) êáé åöåîÞò
êáé åããñÜöçêáí óôç óõëëïãéêÞ áðüöáóç Ýñãùí (Ó.Á.Å.)
0762. Ç Å.ÕÄ.Á.Ð. äéêáéïýôáé åðéðëÝïí ÷ñçìáôïäüôçóç
ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ ðïóïóôïý ôïõ êüóôïõò ôùí åðéëÝîé-
ìùí äáðáíþí, ðïõ äåí êáëýðôåôáé áðü ôéò ó÷åôéêÝò åðé-
÷ïñçãÞóåéò ôïõ Ôáìåßïõ Óõíï÷Þò êáé ôïõ óõíüëïõ ôùí ìç
åðéëÝîéìùí äáðáíþí, áíáäñïìéêÜ, ãéá ôá ðïóÜ ðïõ Ý÷åé
êáôáâÜëåé Þ êáôáâÜëëåé áõôÞ, ìåôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò
ôïõ í. 2744/1999 (ÖÅÊ 222 Á´) êáé åöåîÞò, êáèþò êáé åý-

ëïãç áìïéâÞ. Ç åðéðëÝïí áõôÞ ÷ñçìáôïäüôçóç, êáèþò
êáé ç áìïéâÞ ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. êáé ïé üñïé ôçò êáôáâïëÞò áõ-
ôþí áíáäñïìéêÜ áðü ôçí 25.10.1999, êáèïñßæïíôáé ìå éäé-
áßôåñç óýìâáóç ìåôáîý áõôÞò êáé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ, ðïõ åêðñïóùðåßôáé áðü ôïí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò,
×ùñïôáîßáò êáé Äçìüóéùí ̧ ñãùí.  Ãéá ôéò ìÝ÷ñé ôç äçìï-
óßåõóç ôïõ íüìïõ áõôïý äáðÜíåò êáé ôçí êáôáâïëÞ áõ-
ôþí èá ëçöèïýí õðüøç ïé ó÷åôéêÝò åããñáöÝò óôá ëïãé-
óôéêÜ âéâëßá ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð.. Åð' áõôþí èá õðïëïãéóèåß êáé
ç Üíù áìïéâÞ ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð..

ä. Ôá óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíá áðü ôï Ôáìåßï Óõíï÷Þò
Ýñãá ýäñåõóçò ðïõ Ý÷ïõí õðá÷èåß óôïí Êáíïíéóìü (Å.Ê.)
ìå áñéèìü 1164/1994 ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ -
íùóçò, êáôáóêåõÜæïíôáé áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. êáé ðáñáäß-
äïíôáé óôï í.ð.ä.ä. ìå ôçí åðùíõìßá "Åôáéñåßá Ðáãßùí
Å.ÕÄ.Á.Ð.".

å. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 4 êáé ôïõ
åäáößïõ ã´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 9 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í.
2744/1999 åöáñìüæïíôáé êáé ãéá ôçí ðåñßðôùóç ìåôáâß-
âáóçò Ýñãùí, ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðñïçãïýìåíç ðá-
ñÜãñáöï óôï í.ð.ä.ä. ìå ôçí åðùíõìßá "Åôáéñåßá Ðáãßùí
Å.ÕÄ.Á.Ð.".

¢ñèñï 27
¸íáñîç éó÷ýïò

Ç éó÷ýò ôïõ íüìïõ áõôïý áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ
ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åêôüò áí ïñßæåôáé
äéáöïñåôéêÜ óôéò åðß ìÝñïõò äéáôÜîåéò ôïõ.

ÐáñáããÝëëïìå ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò óôçí Å-
öçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ôçí åêôÝëåóÞ ôïõ ùò íü-
ìïõ ôïõ ÊñÜôïõò.

ÁèÞíá, 2 Áõãïýóôïõ 2001

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Â. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ ÃÉÁÍ. ÐÁÐÁÍÔÙÍÉÏÕ
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ

ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

Í. ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ê. ËÁËÉÙÔÇÓ
ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ

Ã. ÁÍÙÌÅÑÉÔÇÓ ÌÉ×ÁÇË ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ

ÈåùñÞèçêå êáé ôÝèçêå ç ÌåãÜëç Óöñáãßäá ôïõ ÊñÜôïõò

ÁèÞíá, 2 Áõãïýóôïõ 2001
Ï ÅÐÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ì. ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 2781



2782 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr

e-mail: webmaster @ et.gr

ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ ÐÏËÉÔÙÍ
ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ

Óïëùìïý 51 ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

Ðëçñïöïñßåò äçìïóéåõìÜôùí Á.Å. - Å.Ð.Å. 5225 761 - 5230 841 ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 - Ô.Ê. 54100 (031) 423 956
Ðëçñïöïñßåò äçìïóéåõìÜôùí ëïéðþí Ö.Å.Ê. 5225 713 - 5249 547 ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Ãïýíáñç êáé Åèí. Áíôßóôáóçò

Ô.Ê. 185 31 4135 228
Ðþëçóç Ö.Å.Ê. 5239 762 ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 - Ô.Ê. 262 23 (061) 638 109 -110
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí Ö.Å.Ê. 5248 141 ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï Ô.Ê. 450 44 (0651)  87215
ÂéâëéïèÞêç ðáëáéþí Ö.Å.Ê. 5248 188 ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 Ô.Ê. 691 00 (0531) 22 858
Ïäçãßåò ãéá äçìïóéåýìáôá Á.Å. - Å.Ð.Å. 5248 785 ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï Ô.Ê. 411 10 (041) 597449
ÅããñáöÞ Óõíäñïìçôþí Ö.Å.Ê. êáé ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 Ô.Ê. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120
áðïóôïëÞ Ö.Å.Ê. 5248 320 ÇÑÁÊËÅÉÏ - Ðë. Åëåõèåñßáò 1, Ô.Ê. 711 10 (081) 396 223

ËÅÓÂÏÓ - Ðë. Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 
Ô.Ê. 811 00 MõôéëÞíç (0251) 46 888 / 47 533

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ

� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 24 óåëßäåò 300 äñ÷. (0,88 euro)
� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 24 óåëßäåò êáé ðÜíù ç ôéìÞ ðþëçóçò êÜèå öýëëïõ (8óÝëéäïõ Þ ìÝñïõò áõôïý) ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 100 äñ÷.

áíÜ 8óÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò ÄÑ×. ÅURO
A~ 60.000 176,08
B~ 70.000 205,43
Ä~ 50.000 146,74

Á.Å. - Å.Ð.Å. (ìçíéáßï) 20.000 58,69
Á~, Â~, Ä~ (ôñéìçíéáßï) 30.000 88,04

Ç ôéìÞ ôùí CDs ðáñåëèüíôùí åôþí ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 2.000 äñ÷. (5,87 euro) áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò.
Ç ôéìÞ äéÜèåóçò öùôïáíôéãñÜöùí ÖÅÊ 50 äñ÷. (0,15 euro) áíÜ óåëßäá

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ ðïõ äßíïõí áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) ôï ïðïßï ìå ôç
öñïíôßäá ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ ðñÝðåé íá óôÝëíåôáé óôçí Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí

áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ.
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò

óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá ÷ñüíï, ðïõ áñ÷ßæåé ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ êáé ëÞãåé ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ ôïõ ßäéïõ ÷ñüíïõ. 

Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôïí ÌÜñôéï êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Ôåý÷ïò Ê.Á.Å. Ðñïûðïëïãéóìïý Ê.Á.Å. åóüäïõ Ê.Á.Å. Ðñïûðïëïãéóìïý Ê.Á.Å. åóüäïõ 
2531 õðÝñ ÔÁÐÅÔ 3512 2531 õðÝñ ÔÁÐÅÔ 3512

äñ÷. euro äñ÷. euro äñ÷. euro äñ÷. euro
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò ê.ô.ë.) 70.000 205,43 3.500 10,27 60.000 176,08 3.000 8,80
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò ê.ô.ë.) 100.000 293,47 5.000 14,67 70.000 205,43 3.500 10,27
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò ê.ëð. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 20.000 58,69 1.000 2,93 ÄÙÑÅÁÍ - -
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá ê.ô.ë.) 100.000 293,47 5.000 14,67 50.000 146,74 2.500 7,34
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 50.000 146,74 2.500 7,34 30.000 88,04 1.500 4,40
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß ê.ëð. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 20.000 58,69 1.000 2,93 ÄÙÑÅÁÍ - -
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ ê.ô.ë.) 10.000 29,35 500 1,47 ÄÙÑÅÁÍ - -
Äåëôßï Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 20.000 58,69 1.000 2,93 10.000 29,35 500 1,47
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) ÄÙÑÅÁÍ - - ÄÙÑÅÁÍ - -
Ðñïêçñýîåùí Á.Ó.Å.Ð. 30.000 88,04 1.500 4,40 10.000 29,35 500 1,47
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 700.000 2.054,29 35.000 102,71 200.000 586,94 10.000 29,35
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 70.000 205,43 3.500 10,27 30.000 88,04 1.500 4,40
Ôï êüóôïò ãéá ôçí çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ ðñüóâáóçò óå ðñïçãïýìåíá Ýôç ðñïóáõîÜíåôáé êáôÜ 2.000 äñ÷. (5,87 euro) áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò.



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Aθήνα,      Μάιος  2007  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.       
1)  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Αδ. Σκορδίλης, Μ. Μπάρλα 
2)  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ  
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ∆.∆. ΚΑΙ Ε.Ε. 
Βιβέκα Ραυτοπούλου 
 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ  
          
ΘΕΜΑ: ''Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).» 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 
1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160) όπως το άρθρο 
30 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν.1892/1990 «για τον 
εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη κ.λ.π.» (Α΄101) και στη συνέχεια η 
παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν.3010/2002 (Α'91). 

2. Τις διατάξεις του Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ...κλπ» (Α' 91) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001  «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση  Εθνικού Οργανισµού  
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και 
άλλες διατάξεις» (Α' 179) και ειδικότερα των άρθρων  15,16, 17, 20, 21, 23 και 
24 αυτού. 

 
4. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003, Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και 

όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (Β΄1909).  

 
5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ  29407/3508/2002 ΚΥΑ ''Μέτρα και όροι για την 

υγειονοµική ταφή των αποβλήτων'' (Β'1572)  
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6. Τις διατάξεις της 15393/2332/2002 Κοινής Υπουργικής  Απόφασης, όπως 

κάθε φορά ισχύει, «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/96 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002  (Β΄1022) 

 
7.  Τις διατάξεις της Η.Π 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων….κλπ» (Β’ 383) 
  

8. Τις διατάξεις της 11014/703/2003 ΚΥΑ «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) …..κλπ» (Β΄332). 

 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 10α του Ν.3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, 

ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄176) 

 
10. Τις διατάξεις του Ν.3325  «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»  (Α΄ 
68). 

 
11. Τις διατάξεις της ΚΥΑ  104826/2004 «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών 

τελών από ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών /άλλων προϊόντων (Β’ 849)  

 
12.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο 

του Π∆ 63/2005 «Κώδικας νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α’ 98) 

 
13. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν.2742/99 «Χωροταξικός 

σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και  άλλες διατάξεις»(Α΄207) 
 

14. Την απόφαση 96/350/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Μαΐου 1996 των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 135/32/6.6.96) «Για την προσαρµογή των 
Παραρτηµάτων ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ κλπ.» 

 
15. Τις Αποφάσεις 2001/118/Ε.Κ.  της Επιτροπής Ε.Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001 

(ΕΕL 47/16-2-2001) και 2001/573/Ε.Κ.της Επιτροπής Ε.Κ. της 23ης Ιουλίου 
2001 , για την  τροποποίηση της Απόφασης 2000/532/Ε.Κ.. 

 
16. Την υπ.αριθ. 15420/3278/2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος        

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «∆ιαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος 
ανενεργών λατοµείων νοµού Αττικής» ( Β 783), όπως τροποποιήθηκε µε την 
υπ΄αριθ. 18217/2002 ΚΥΑ (Β΄1204). 

 
17. Τις διατάξεις του Π.∆.334/1994 «προϊόντα δοµικών   κατασκευών»(Α’176). 

 
 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού, δεν προκαλείται 
δαπάνη  σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.   
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19. Το υπ’ αριθ. 59/9.1.2007 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών/Αλλων προϊόντων σχετικά µε το 
παρόν ∆ιάταγµα. 

 
20. Την ………….γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από         

πρόταση των Υπουργών  Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
και Ανάπτυξης. 

 
21. Την απόφαση αριθµ. ∆15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 249 
Β΄/27.2.2006).  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
 

Σκοπός 
 

Με το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 12 και 13 του Ν.1650/1986 καθώς και των άρθρων 15,16,17, 18 και 24  του Ν. 
2939/2001 ώστε µε την κατά προτεραιότητα πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων από 
οικοδοµικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδοµών, εκσκαφές, φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές και επιπροσθέτως την επαναχρησιµοποίηση,  την ανακύκλωση και τις 
άλλες µορφές αξιοποίησης να µειώνεται η  ποσότητα και η επικινδυνότητα των προς 
διάθεση αποβλήτων σύµφωνα µε τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 
(άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των 
οικονοµικών παραγόντων που συµµετέχουν σε οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά έργα 
και κυρίως των φορέων που συµµετέχουν  άµεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών. 
 
 

 
Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 
 
1. Το παρόν διάταγµα εφαρµόζεται στα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις ανεξάρτητα από τη µορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα επιµέρους υλικά 
από τα οποία συντίθενται. 
 
Το παρόν εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας σχετικά µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας , τις εκποµπές στον αέρα και 
τους ελέγχους θορύβου, καθώς και την προστασία του εδάφους και των νερών. 
 
2.   Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος  
 
α)  Τα απόβλητα  που σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΗΠ 
13588/725/2006 (383 Β) χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα. Η διαχείριση των αποβλήτων 
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αυτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές  διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για 
την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
β) Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιοµηχανικές ή άλλες 
περιοχές και έχουν ρυπανθεί  σε προηγούµενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες, 
σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (383 
Β’), η διαχείριση των οποίων καθορίζεται από τις σχετικές  διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα. 
 
γ) Τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και 
εναποθήκευσης των µεταλλευτικών πόρων και των βιοµηχανικών ορυκτών, καθώς και 
από την εκµετάλλευση των λατοµείων. 
 

Άρθρο 3 
Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος νοούνται ως: 
 
1. «Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ)», κάθε υλικό  ή 
αντικείµενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο 
κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ. αριθ. 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασµό 
µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι του 
άρθρου 17 του παρόντος ∆ιατάγµατος.  
 
2. «Αδρανή απόβλητα»  τα µη επικίνδυνα απόβλητα  που δεν υφίστανται καµία 
σηµαντική φυσική, χηµική ή βιολογική µετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, 
δεν καίγονται ούτε συµµετέχουν σε άλλες φυσικές ή χηµικές αντιδράσεις, δεν 
βιοδιασπώνται  ούτε επιδρούν δυσµενώς σε άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή 
κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του 
ανθρώπου. Η συνολική αποπλυσιµότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων 
και η οικοτοξικότητα των στραγγισµάτων πρέπει να είναι σύµφωνη µε την απόφαση 
2003/33/ΕΚ και την ΚΥΑ 29407/3508/02 και να µη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των 
επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων. 
 
3. «οικοδοµικές εργασίες»  ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, 
περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατοµικών κατοικιών ή/και  κτιριακών συγκροτηµάτων. 
 
4. «έργα τεχνικών υποδοµών» κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και  επιδιορθώσεις 
δρόµων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδροµίων και αναπλάσεις 
χώρων κ.α. 
 
5. «πρόληψη» τα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση της παραγόµενης ποσότητας 
των αποβλήτων που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, οικοδοµικές εργασίες 
και τεχνικά έργα, καθώς και των υλικών και των ουσιών που περιέχουν και στον 
περιορισµό των κινδύνων που συνεπάγονται για το περιβάλλον. 
 
6. «διαχείριση υλικών για οικοδοµικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδοµών»  
α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άµεσα προϊόντα 
που προορίζονται για οικοδοµικές εργασίες  (προµήθεια πρωτογενών και δευτερογενών 
υλικών όπως ορίζονται στις παραγ.25 και 26 του άρθρου 3 του Ν.2939 (2001) εφεξής: 
''προµήθεια'' 
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β)  η παραγωγή προϊόντων για οικοδοµικές εργασίες «κατασκευή»  
γ)  διάθεση στην αγορά (εµπορία συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής) προϊόντων  
για να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες για οικοδοµικές εργασίες ''διακίνηση''. Στην 
διακίνηση δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες µεταφοράς καθαυτές. 
 
7. «διαχείριση ΑΕΚΚ» η συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, 
αξιοποίηση και διάθεση των ΑΕΚΚ,  συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών 
αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, αξιοποίησης 
και διάθεσης των ΑΕΚΚ µετά την παύση λειτουργίας τους. 
 
8. «εναλλακτική διαχείριση», αποτελούν οι εργασίες  συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής 
αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε µε 
την επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίησή  τους  να επιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς ή να 
προωθούνται σε άλλες χρήσεις.  
 
9. «σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατοµική ή συλλογική 
βάση µε οποιαδήποτε νοµική µορφή των εργασιών συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής 
αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ.  
 
10. «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. 
 
11. «επεξεργασία», η διαλογή και θραύση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για 
την αξιοποίηση  ή/και τη διάθεσή των ΑΕΚΚ,  που πραγµατοποιείται µετά την παράδοση 
τους σε εγκεκριµένη εγκατάσταση   
 
12. «ανακύκλωση» η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των ανακυκλώσιµων 
υλικών που περιέχονται στα απόβλητα υλικά  προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τον 
αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας.  
 
13. «ανάκτηση ενέργειας» νοείται η χρήση των καυσίµων υλικών των εν λόγω 
αποβλήτων ως µέσου παραγωγής ενέργειας, µε άµεση καύση, µαζί ή χωρίς άλλα 
απόβλητα, αλλά µε ανάκτηση της θερµότητας, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης 
νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
14. «αξιοποίηση» κάθε εργασία από τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα IV.Β (εργασίες 
αξιοποίησης) του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, συµπεριλαµβανοµένων 
επιπλέον των επιχωµατώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών και ενεργών λατοµείων και 
ανεξέλεγκτων χωµατερών, επικαλύψεων  χώρων υγειονοµικής ταφής και εν γένει 
αναµόρφωση υποβαθµισµένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων. 
 
15. «διάθεση» κάθε εργασία από τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα IV.A (εργασίες 
διάθεσης) του άρθρου 17 της ΚΥΑ  50910/2727/2003.     
 
16. «συλλογή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. η) της υπ. αριθ. 50910/2727/2003 
ΚΥΑ 
 
17. «µεταφορά»  όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. θ) της υπ. αριθ. 50910/2727/2003 
ΚΥΑ 
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18. «προσωρινή αποθήκευση» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. ια) της υπ. αριθ. 
50910/2727/2003 ΚΥΑ 
 
19. «προϊόν δοµικών κατασκευών» κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να 
ενσωµατωθεί κατά τρόπο διαρκή, σε δοµικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια 
όσο και τα έργα υποδοµής. 
 
20. «οικονοµικοί παράγοντες» είναι οι κατασκευαστές ή οι εργολήπτες τεχνικών και 
οικοδοµικών έργων, οι προµηθευτές προϊόντων του τοµέα δοµικών κατασκευών, οι 
φορείς εκµίσθωσης εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, 
συλλογής και µεταφοράς των ΑΕΚΚ, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλοι 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί  οργανισµοί και ο κύριος του έργου.  
 
21. «διαχειριστές ΑΕΚΚ»  είναι οι ανάδοχοι των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων  
(κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδοµικών έργων, φορείς εκµίσθωσης 
εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και 
µεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε 
ανάδοχο.
 
22. «αρµόδια αρχή» για την εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος είναι ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ 
όπως ορίζεται στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασµό µε την 
παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν.2939/2001 (Α'157). 
 

 
Άρθρο 4 

 
Όροι  και προϋποθέσεις για τη διαχείριση υλικών για οικοδοµικές εργασίες και 

έργα τεχνικών υποδοµών 
 

 
  Προκειµένου τα υλικά που προορίζονται για κατασκευές ή οικοδοµικές εργασίες να 
διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείµενης νοµοθεσίας και αφορούν στη 
σύνθεση καθώς και στη φύση των υλικών αυτών καθώς και στη δυνατότητα για 
επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και 
κατεδαφίσεις ώστε όταν γίνονται εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησής τους να περιορίζονται 
στο ελάχιστο οι δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

 
Άρθρο 5 

 
Γενικές κατευθύνσεις Προγράµµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ 

 
 
1. Το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον 
περιορισµό των ζηµιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις 
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εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων σύµφωνα µε τους 
στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και του παρόντος Π.∆. 
 
2. Το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρεται στη θέσπιση ειδικών µέτρων και 
στον προσδιορισµό συγκεκριµένων δράσεων και διαδικασιών για την εναλλακτική 
διαχείριση των ΑΕΚΚ και περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο: 
 
α)   Μέτρα για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, 
συµπεριλαµβανοµένης της εξεύρεσης χώρων για εγκαταστάσεις µονάδων επεξεργασίας 
και για την αξιοποίηση ή/και εναπόθεση των ΑΕΚΚ.  
 
β)   Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. 
 
γ)   Μέτρα για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. 
 
δ)  Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
παρόντος Π.∆. 
 
ε)  Κατευθυντήριες γραµµές και τεχνικές οδηγίες για τη συλλογή και µεταφορά των 
ΑΕΚΚ. 
 
3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρµογής του προγράµµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και η αναθεώρησή του, γίνονται από τον 
ΕΟΕ∆ΣΑΠ σύµφωνα µε το άρθρο 15 το Ν. 2939/2001. 
 

Άρθρο 6  
 

Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ 
 
1. Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων. 
 
2. Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά έχουν αναµιχθεί µε άλλα επικίνδυνα 
απόβλητα ή σε κάθε περίπτωση που έχουν καταστεί επικίνδυνα απόβλητα οι εργασίες 
διαχείρισής τους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
3. Κάθε εγκατάσταση που εκτελεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ  
πρέπει να ενταχθεί ή να συµβληθεί µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 
σύµφωνα µε το άρθρο  8 του παρόντος Π.∆. 

 
 

Άρθρο 7  
 

Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ 
 

1. Οι  διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται:   
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α) κατά το σχεδιασµό ενός έργου να λαµβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την 
αποξήλωση, την επαναχρησιµοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των 
κατασκευαστικών υλικών. 
 
β)  σε συνεργασία µε τους προµηθευτές υλικών και κατασκευαστές προϊόντων που 
χρησιµοποιούνται στις οικοδοµικές εργασίες να περιορίσουν τη χρήση επικίνδυνων 
ουσιών στα εν λόγω προϊόντα, προκειµένου να προλαµβάνεται η ελευθέρωσή τους στο 
περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη 
διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. 
 
γ) σε συνεργασία µε τους προµηθευτές υλικών, τους κατασκευαστές προϊόντων που 
προορίζονται για οικοδοµικές εργασίες και τους ιδιοκτήτες, να ενσωµατώνουν 
αυξανόµενη ποσότητα ανακυκλωµένου υλικού στα έργα προκειµένου να αναπτύσσονται 
οι αγορές για ανακυκλωµένα υλικά  
 
δ) να συνάπτουν συµφωνία µε τους διακινητές των προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε 
δοµικές κατασκευές για επιστροφή των πλεοναζόντων υλικών που δεν 
χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
 
 
2. Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών ή των έργων τεχνικών 
υποδοµών, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη 
∆ιαχείριση των Αποβλήτων (Σ∆Α) που θα παραχθούν  από τη δραστηριότητά τους,  
παρέχοντας πληροφορίες  για 

• το όνοµα και τη ∆/νση του διαχειριστή  
• τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων 
• τον κύριο του έργου   
• τη συνολική ποσότητα κατ΄όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που 

εκτιµάται ότι θα παραχθεί από  την υλοποίηση του έργου 
• τις ποσότητες κ.ο ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό  

Κατάλογο Αποβλήτων, που εκτιµάται ότι θα  παραχθούν 
• εκτίµηση της ποσότητας των υλικών που µπορούν να αξιοποιηθούν 
• εκτίµηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονοµική ταφή  
• επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης του διαχειριστή µε εγκεκριµένο σύστηµα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα  
συνεργασθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Π. ∆. 
 

3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ: 
 
α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα: 
 
α.1) Το Σ∆Α υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρµόδιες πολεοδοµικές 
υπηρεσίες  µαζί µε τα άλλα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή 
αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, 
τοποθέτηση κάδων σε δηµόσιους χώρους κλπ. 
α.2) Για να εξασφαλίζεται ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
Ν.2939/01 και το παρόν Π.∆., ο  διαχειριστής υποχρεούται µε την έναρξη των εργασιών 
να προσκοµίζει στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο 
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των Στοιχείων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή Τ.Π.και ∆. ποσού 0.2 %  επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου 
αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού προϋπολογισµού του 
έργου για έργα εκσκαφών και κατεδαφίσεων. 
α.3) Ο διαχειριστής εντός 30 ηµερών από την αποπεράτωση των εργασιών 
διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία βεβαίωση 
παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης,  στην οποία 
εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου,  τη ∆/νση και  τη δραστηριότητα προέλευσης των 
αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες και τις 
ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (∆ελτίων 
Αποστολής, Τιµολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήµατος.  
α.4)  Εντός 10 ηµερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης, επιστρέφεται η  
εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόµενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.   
α.5) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλεται η εφαρµογή του εδαφίου α.2, 
για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες. 
 
β) Ως προς τα δηµόσια έργα: 
β.1) Ως προς τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών  που προέρχονται από 
δηµόσια έργα: 
-- είτε περιλαµβάνεται ως όρος στην  απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου  που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 
--είτε  περιλαµβάνεται ως όρος στην  σύµβαση ανάθεσης του έργου  
β.2)  Ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών  
υποδοµών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δηµόσια έργα: 
--είτε περιλαµβάνεται ως όρος στην  απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του 
έργου που προβλέπεται  στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 
--είτε  περιλαµβάνεται ως όρος στην  σύµβαση ανάθεσης του έργου  
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών  
υποδοµών ή κτηριακών έργων µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης 
τους οφείλει να καταθέτει, στην επιβλέπουσα του έργου Υπηρεσία,  βεβαίωση 
παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως 
προβλέπεται στην παρ. 3.α3 του παρόντος άρθρου.  
4. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της  
παρ.  3, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την κείµενη κατά περίπτωση 
σχετική  νοµοθεσία.  
 
5. Για τις περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι υποχρεώσεις των εδαφίων  α 
και β της  παρ.  3, θα εφαρµόζονται σταδιακά µε την έγκριση των συστηµάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν καλύψει 
όλες τις περιοχές της επικράτειας µέχρι 1 Ιανουαρίου 2010. 
 
 
6. Απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των εδαφίων  α και β της  παρ.  3: 
α)  οι οικισµοί σε  άγονες  περιοχές και µικρά αποµονωµένα νησιά, καθώς και οικισµοί σε  
αγροτικές και  ορεινές περιοχές µε πληθυσµό µέχρι 1000 κατοίκους και των οποίων η 
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οδική απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο  µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 
10.000 κατοίκων  υπερβαίνει τα  50  χιλιόµετρα. 
β) οι περιπτώσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ που προέρχονται από φυσικές καταστροφές. 
 
 

 
Άρθρο 8 

 
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ 

 
Α.  Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής 
διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001. 
 
Β.1.  Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργανώνουν ατοµικά ή συλλογικά 
συστήµατα  ή να συµµετέχουν σε  συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης  των 
αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 
του Ν. 2939/2001 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο 
παρόν Π.∆. 
 
2. Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης,  µε την 
οργάνωση συστηµάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφοράς, ανάκτησης 
και αξιοποίησης των υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τηρουµένων των 
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων, 
καθώς και συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης των δυνάµενων να αξιοποιηθούν υλικών. 
 
3.Τα συστήµατα αποβλέπουν ειδικότερα: 
 
α)  στη συλλογή των ΑΕΚΚ  από τα εργοτάξια ή τους χώρους που παράγονται  
προκειµένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγµένες λύσεις εναλλακτικής 
διαχείρισης  
β) στην επαναχρησιµοποίηση ή στην αξιοποίηση συµπεριλαµβανοµένης της 
ανακύκλωσης των συλλεγόµενων υλικών.   
γ)    στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέµατα : 
γ.1) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και  ασφάλειας των καταναλωτών και 
των εργαζοµένων στο σύστηµα 
γ.2)   προστασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου 
γ.3) αποφυγής εµποδίων στο εµπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό για τα 
εισαγόµενα προϊόντα 
 
Γ.1. Η οργάνωση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους          
διαχειριστές ΑΕΚΚ 
α) ατοµικά από τους ίδιους ή  
β) συλλογικά, µε τη συµµετοχή τους σε εγκεκριµένα  συστήµατα συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νοµικής µορφής, όπως εταιρίες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε., 
συνεταιρικούς, κοινοπραξίες κλπ.) 
 
2. Για την οργάνωση κάθε ατοµικού ή συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης 
απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ. 
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Ειδικότερα: 
 
2.1. Σύστηµα Ατοµικής  Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
 
α) Για την έγκριση κάθε συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης ο διαχειριστής 
υποχρεούται: 
 
α.1) Να καταθέσει στην αρµόδια αρχή φάκελο µε µελέτη ή και στοιχεία από τον οποίο: 
-   να αποδεικνύεται ότι ο διαχειριστής διαθέτει την απαιτούµενη οικονοµική και τεχνική    
    υποδοµή για την εφαρµογή του συστήµατος του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους     
    της παρ. Β.3 (εδ. γ). 
-   να προσδιορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης.  
 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει ο φάκελος περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα ΙΙ Α του παρόντος ∆ιατάγµατος 
 
α.2) Να καταβάλει  στην αρµόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου 
προσδιορίζεται µε την υπ’ αριθ.  104826/2004 ΚΥΑ. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Εργων  µετά από εισήγηση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε 
κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. 
 
β) Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ  που οργανώνουν ατοµικά συστήµατα  εναλλακτικής 
διαχείρισης φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όπως 
περιγράφονται στο παρόν ∆ιάταγµα. 

 
2.2.  Συστήµατα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

 
α)  Για την έγκριση κάθε συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται οι 
διαχειριστές: 
 
α.1) να καταθέσουν στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ φάκελο µε µελέτη ή και στοιχεία  που 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ Β του παρόντος ∆ιατάγµατος, από τον 
οποίο:  

- να αποδεικνύεται ότι το σύστηµα διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική και οικονοµική 
υποδοµή για την εφαρµογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. Β.3 
(εδαφ. γ) 

- να προσδιορίζεται το ποσό της χρηµατικής εισφοράς που καταβάλλουν στο 
σύστηµα οι συµµετέχοντες διαχειριστές και ενδεχοµένως οι λοιποί οικονοµικοί 
παράγοντες εφόσον συµµετέχουν στο σύστηµα, µε κριτήριο κυρίως τον όγκο, το 
βάρος και το είδος των ΑΕΚΚ  

- να καθορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική 
πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις αποµακρυσµένες περιοχές  

- να αποδεικνύεται η συνεργασία του συστήµατος µε τις  εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ.  

 
α.2) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο σύστηµα των ενδιαφεροµένων 
διαχειριστών και λοιπών οικονοµικών παραγόντων, που εκπληρώνουν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του συστήµατος. 
 
α.3) να προσδιορίζουν το πλαίσιο των συµβάσεων συνεργασίας µε το σύστηµα. 
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α.4)  να καταβάλλουν στην αρµόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος το ύψος του 
οποίου προσδιορίζεται µε την υπ’ αριθ.  104826/2004 ΚΥΑ. Το ποσό του ανταποδοτικού 
τέλους αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Εργων  µετά από εισήγηση του 
ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. 
 
β) Όροι συµµετοχής στο σύστηµα: 
 
Οι διαχειριστές εφόσον δεν έχουν οργανώσει εγκεκριµένο σύστηµα ατοµικής 
εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 1, συνεργάζονται 
υποχρεωτικά µε εγκεκριµένα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης,  
 
Η συνεργασία µε το εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα  εναλλακτικής διαχείρισης 
συνοδεύεται από την καταβολή εκ µέρους του ενδιαφερόµενου διαχειριστή χρηµατικής 
εισφοράς, το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύµβαση συνεργασίας µε το σύστηµα. 
 
∆.   Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης χορηγείται µόνον εφόσον: 
 
1)  Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν 
κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται  σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης 
πληρωµών καθώς και οι µετέχοντες σε αυτά διαχειριστές δεν έχουν καταδικασθεί για 
φορολογικές ή οικονοµικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του 
ανταγωνισµού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυµα άσκησης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο. 
Στην περίπτωση που το σύστηµα έχει τη νοµική µορφή Α.Ε. θα πρέπει να µη  έχουν 
καταδικασθεί για τα προαναφερόµενα αδικήµατα τα µέλη των διοικήσεων, οι 
διευθύνοντες σύµβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους. 
2)  Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ ότι το εν λόγω σύστηµα ανταποκρίνεται στους 
όρους των προηγούµενων παραγράφων Α και Β του άρθρου  αυτού και στο πρόγραµµα 
εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο Β. 
 
Στην έγκριση του ατοµικού ή συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης µπορεί 
να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του 
 
Η έγκριση ισχύει για έξη (6) χρόνια και µπορεί να ανανεώνεται µε τροποποίηση ή 
αναθεώρηση της προβλεπόµενης µελέτης σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα νέα δεδοµένα ή 
κατ’ εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος.  Η διαδικασία ανανέωσης,  αναστολής ή 
ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής ρυθµίζονται από κανονισµούς που εκδίδονται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µετά από εισήγηση του 
ΕΟΕ∆ΣΑΠ. 
 
Ε.  Κάθε σύστηµα που εκτελεί εργασίες συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας, 
ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
υποχρεούται: 
 

• Να τηρεί βιβλίο καταγραφής της προέλευσης,  ποσότητας, κατηγορίας, τρόπου 
αξιοποίησης και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων καθώς και της παράδοσης 
και παραλαβής τους, αναφέροντας και την ηµεροµηνία αυτών. 
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• Να γνωστοποιεί τα στοιχεία στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ και στην αρµόδια υπηρεσία 
περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, όταν αυτά ζητηθούν 

 
 
ΣΤ.  Οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον 
τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυτού.  Η 
έκθεση αυτή περιλαµβάνει και τον προγραµµατισµό του συστήµατος για τον επόµενο 
χρόνο.   Η έκθεση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους. 

 
 

 
 
 

Άρθρο 9 
 

Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης  (ΠΕ∆) 
 

1.   Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ µετά από αίτηση του διαχειριστή ή 
του συστήµατος  εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειµένου να 
διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής 
διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος 
διατάγµατος. 
 
Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης 
και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ εκδίδει το 
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.), µε το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή 
των ΑΕΚΚ σε εναλλακτική διαχείριση. 

 
2.     Το Π.Ε.∆. εκδίδεται στο όνοµα του συστήµατος ή/και  του διαχειριστή για τα 
ΑΕΚΚ που διαχειρίζεται. Με το ΠΕ∆ απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι διαχειριστές 
από την υποχρέωση έκδοσής του. 
 
3.      Το Π.Ε.∆. χορηγείται εφόσον  ο αιτών διαχειριστής  ή το σύστηµα: 
 
α) αποδεικνύει µε βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις 
υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούµενη τριετία σύµφωνα µε τους 
όρους που προσδιορίζονται στην χορηγηθείσα έγκριση του συστήµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης (άρθρο 8). Σε περίπτωση που ο αιτών διαχειριστής συµµετέχει σε σύστηµα 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ των 
αποδεικτικών  συµµετοχής στο σύστηµα  αυτό και  εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. 
 
β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται µε την υπ’ 
αριθ.  104826/2004 ΚΥΑ. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρµόζεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµ. Εργων  µετά από εισήγηση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε κριτήριο την έκταση 
του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης. 
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4. Αν ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής 
διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, µπορεί να θέσει 
ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕ∆ µε προθεσµία συµµόρφωσης µε αυτούς ή να 
επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. 
Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συµµορφωθεί µε τους 
τιθέµενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ  έχει τη δυνατότητα: 
 
α) στην περίπτωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώνει 
τον αιτούντα να συµµετάσχει σε υπάρχον σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
που αφορά τον κλάδο του ή να συµπράξει στη  δηµιουργία νέου, άλλως  προβαίνει σε 
αναθεώρηση των όρων ή σε  ανάκληση  της έγκρισης του συστήµατος αυτού. 

 
β) στην περίπτωση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε 
αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του  συστήµατος αυτού. 

 
5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του ΠΕ∆ 
κατατίθενται στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της  έγκρισης του 
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου - 31   Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι 
(6) µήνες από την υποβολή όλων των αιτούµενων  στοιχείων χορηγείται το ΠΕ∆, το 
οποίο εν συνεχεία περιλαµβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δηµοσιεύει ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ, 
σύµφωνα µε άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/2001 . 
          

 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ 
 

Άρθρο  10 
Όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή και  µεταφορά  των ΑΕΚΚ 

 
 
 

Οποιοσδήποτε συλλέγει ή/ και µεταφέρει ΑΕΚΚ υποχρεούται να έχει λάβει σχετική άδεια 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 (παραγ.1) της υπ.αριθ.50910/2727/2003 ΚΥΑ. 
  
Α. Συλλογή 
 
 
1. Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διασφαλίζεται η 
χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να µην αναµιγνύονται  µε τα άλλα ΑΕΚΚ  και να 
εξασφαλίζεται η µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων. 
 
2.  Πριν από τις εργασίες κατεδάφισης λαµβάνονται µέτρα για την επιλεκτική 
αποξήλωση των τµηµάτων και υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν είτε στο 
εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεµφερείς εργασίες. 
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3. Λαµβάνονται µέτρα για την κατά προτεραιότητα  διαλογή των αδρανών και των 
ανακυκλώσιµων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, ώστε να καθίσταται 
ευκολότερη η αξιοποίησή τους. 
 
4. Οι κάδοι συλλογής επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας και στο 
τέλος αυτής  προστατεύονται µε κατάλληλο κάλυµµα ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη 
ξένων αντικειµένων και ανάµειξη µε άλλα απόβλητα. 
 
5. Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται α) να είναι κάτοχος άδειας συλλογής β) να 
µεταφέρει σε τακτά διαστήµατα τα ΑΕΚΚ και να τα παραδίδει σε εγκεκριµένες µονάδες 
επεξεργασίας ή σε εγκεκριµένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης. 
 
Β. Μεταφορά: 
 

Η µεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή 
στους χώρους αξιοποίησης και διάθεσης γίνεται µε µεταφορικά µέσα που διαθέτουν 
κατάλληλα καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους 
δρόµους. 

 
 

 
Άρθρο 11   

 
 
 Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ    
 
 
1. Κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ πρέπει α) να έχει λάβει 
τις εγκρίσεις  ή/ και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της εκάστοτε κείµενης 
νοµοθεσίας και  β) να συµβάλλεται µε εγκεκριµένα συστήµατα  εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΕΚΚ.  
 
2.  Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΕΚΚ  αποτελούνται από χώρους 
υποδοχής των ΑΕΚΚ, χώρους διαλογής και αποθήκευσης των ανακτηµένων υλικών,  
χώρους επεξεργασίας / ανακύκλωσης και   αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων, 
καθώς και  τον απαραίτητο τεχνικό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Οι χώροι είναι 
περιφραγµένοι, προκειµένου να προστατεύονται από  την  απόρριψη άλλου τύπου 
αποβλήτων και πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις για υγιεινή και ασφάλεια. Όλοι οι 
χώροι διαθέτουν συστήµατα πυρανίχνευσης- πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
κανονισµό  πυροπροστασίας και  λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα εξουδετέρωσης των 
οσµών. 
 
3.   Η   επεξεργασία των ΑΕΚΚ πραγµατοποιείται σε χώρους που εγκρίνονται ως 
κατάλληλοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή σε χώρους ανενεργών 
ή και ενεργών λατοµείων, µε την σύµπραξη των εκµεταλλευτών των λατοµείων αυτών, 
των οποίων δεν πρέπει να παρεµποδίζεται η εκµετάλλευση, ούτε να δεσµεύονται 
αποθέµατα των κοιτασµάτων.  
 
 
4. Τα ΑΕΕΚ που µεταφέρονται στις µονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να 
περιέχουν οικιακά απορρίµµατα 
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5. Τα ανάµικτα απόβλητα δεν µπορούν να παραµένουν, πριν τη διαλογή τους, 
στους χώρους υποδοχής περισσότερο από 30 ηµέρες από την άφιξή τους  σε αυτούς.  

 
6. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραµονής τους στους χώρους υποδοχής 
παρατείνεται µέχρι 6 µήνες. 
 
7. Τα ανακτηµένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους 
12 µήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.  
     
8. Τα επεξεργασµένα αδρανή χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή 
τσιµέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα δοµικών κατασκευών» σε έργα που 
καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδοµής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη 
χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
  
9. Τα  αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς 
και τα χώµατα και πέτρες και µπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 από 
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/ΕΚ),  
αξιοποιούνται  µε τη χρήση τους, σε εργασίες  επιχωµατώσεων, αποκαταστάσεις 
ανενεργών και εν ενεργεία λατοµείων,  ανεξέλεγκτων  χωµατερών, επικαλύψεις  χώρων 
υγειονοµικής ταφής και εν γένει αναµόρφωση υποβαθµισµένων τοπίων ή αναπλάσεων 
χώρων.  
 
10. Ο Οργανισµός Αθήνας, ως φορέας αποκατάστασης του Περιβάλλοντος των 
ανενεργών λατοµείων της Αττικής, αναθέτει την αποκατάσταση, χωρίς δαπάνη του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας, σε εγκεκριµένα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.  
 
11. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των ανάµικτων ΑΕΚΚ µπορούν 
να εισάγουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1). 

 
 

Άρθρο 12 
Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή – αξιοποίηση των αποβλήτων από 

κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 
 

1.  Οι ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές 
και κατεδαφίσεις, εξαιρουµένων των κατηγοριών 17 05 04 και 17 05 06 του Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/ΕΚ    είναι οι ακόλουθοι: 
α)  µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30 % κατά βάρος των 
παραγοµένων αποβλήτων στη χώρα, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%.  
β)  µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 60 % κατά βάρος των 
παραγοµένων αποβλήτων στη χώρα, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. 
2.  Οι ως άνω ποσοτικοί στόχοι είναι δυνατό να τροποποιούνται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ‘Εργων µετά από 
εισήγηση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 (παρ.5) του 
Ν.2939/2001. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 13 
 

Ενηµέρωση διαχειριστών και κοινού 
 
 
1.  Ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ  σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα συστήµατα ΑΕΚΚ  οργανώνει 
σύστηµα ενηµέρωσης- πληροφόρησης για θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, 
το οποίο απευθύνεται :  
-  στις παραγωγικές τάξεις, καθώς και στους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς που    έχουν 
σχέση µε τις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης 

-  στο ευρύ κοινό  
 

2.  Το περιεχόµενο της ενηµέρωσης- πληροφόρησης καθώς και οι προτεινόµενες 
δράσεις για την υλοποίησή τους περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 15 του 
παρόντος ∆/τος.  
 

 
Άρθρο 14 

 
Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση 

1. Τα εγκεκριµένα συστήµατα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, µέχρι 
30 Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής 
διαχείρισης των ΑΕΚΚ, το περιεχόµενο της οποίας προσδιορίζεται ειδικότερα από τον 
ΕΟΕ∆ΣΑΠ.   Προς τούτο, οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται να παρέχουν στα 
ανωτέρω συστήµατα ακριβή και αξιόπιστα δεδοµένα σχετικά µε τις δραστηριότητες τους 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001.  
 
2. Ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ:  
α) έχει τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, µε την 
επιφύλαξη του βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου. 
β)  καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος και 
δηµοσιοποιεί κάθε δύο χρόνια κατάλογο µε τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ, καθώς και µε τους νόµιµους κατόχους των πιστοποιητικών 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
 
  

Άρθρο 15 
 

Έλεγχοι 
 

Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος 
διενεργούνται από την αρµόδια αρχή του παρόντος και τις κατά περίπτωση αρµόδιες 
αρχές: 
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α) για την αξιοπιστία των παρεχοµένων δεδοµένων σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου12.  
 
β) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν.2939/2001 σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 (παρ.3 εδ.θ’) σε συνδυασµό µε την παρ. 11 του ίδιου άρθρου του νόµου 
αυτού. 
 
γ) για την τήρηση των όρων διαχείρισης των ΑΕΚΚ που προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
παρόντος ∆/τος.  
 

 
Άρθρο 16 

 
Κυρώσεις  

                                                      
1. Κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ ή άλλος οικονοµικός παράγων, ο οποίος ασκεί 
δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος 
και ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 12 αυτού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά παράβαση του άρθρου 9 και 10 του 
παρόντος διατάγµατος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 
και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το άρθρο 30 τροποποιηµένο ισχύει. 
2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων 
που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 

 
 
 

Άρθρο 17 
Παραρτήµατα 

 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Π.∆.,  τα 
Παραρτήµατα Ι, ΙΙ.Α, ΙΙ.Β και ΙΙΙ που ακολουθούν. Τα παραρτήµατα αυτά τροποποιούνται 
µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 18 
 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆/τος καταργείται η παράγραφος 3 (εδαφ. α) της 
υπ. αριθ. 15420/3278/2000 (Β΄783) Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθώς και κάθε 
διάταξη που αντίκειται µερικά ή συνολικά στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέµατα που 
ρυθµίζονται από αυτό. 
 

 
 
 
 

 



 19

 
Άρθρο 19 

 
Η ισχύς του παρόντος ∆/τος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Έργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

 
 

Αθήνα,      Μάιος 2007 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ      ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
                     

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
              
           
                            

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ), σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.) 

 
17 01  σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά 
17 01 01 σκυρόδεµα 
17 01 02 τούβλα 
17 01 03 πλακάκια και κεραµικά 
17 01 06* µείγµατα ή επιµέρους συστατικά από σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και 

κεραµικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
17 01 07 µείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών εκτός εκείνων 

που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 01 06 
 
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο 
17 02 02 γυαλί 
17 02 03 πλαστικό 
17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν 

µολυνθεί από αυτές 
 
17 03 µείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και 

προϊόντα πίσσας 
17 03 01* µείγµατα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα 
17 03 02 µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο 

σηµείο 17 03 01 
17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 
 
17 04 µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) 
17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος 
17 04 02 αλουµίνιο 
17 04 03 µόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 ανάµεικτα µέταλλα 
17 04 09* απόβλητα µετάλλων µολυσµένα από επικίνδυνες ουσίες 
17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 04 10 
 
17 05 χώµατα(περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από µολυσµένες 

τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών 
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 
17 05 05* µπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
17 05 06 µπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 05 
17 05 07* έρµα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
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17 05 08 έρµα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαµβάνεται στο σηµείο 17 05 07 
 
17 06 µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 
17 06 01* µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο 
17 06 03* άλλα  µονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις 

περιέχουν 
17 06 04 µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 06 01 και 

17 06 03 
17 06 05* υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 
 
17 08 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο 
17 08 01* υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο µολυσµένα από επικίνδυνες 

ουσίες 
17 08 02 υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο εκτός εκείνων που 

περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 08 01 
 
17 09 άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
17 09 01* απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο 
17 09 02* απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. 

στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα µε βάση ρητίνες που 
περιέχουν PCB, µονάδες στεγανοποιηµένης υαλόφραξης που περιέχουν 
PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB) 

17 09 03* άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαµβανοµένων 
µειγµάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

17 09 04 µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων 
που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α 
 

Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατοµικών συστηµάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης  

 
 
Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. Γ.1  του παρόντος Π∆  
από πλευράς ενδιαφεροµένων, προκειµένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο προς έγκριση 
ατοµικό σύστηµα, πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:   
 
 

1. Αίτηση του συστήµατος µε τα πλήρη στοιχεία αυτού, συµπεριλαµβανοµένου του 
καταστατικού του νοµικού προσώπου που οργανώνει το σύστηµα και την µετοχική 
σύνθεση.   
 
2. Στοιχεία που αφορούν τον διαχειριστή. Συγκεκριµένα: 
• Ετήσιες ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που παράγονται από τη 
δραστηριότητά τους,  για την τελευταία τριετία.  
• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εµπειρία σε θέµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης.  
 
3. Σκοπός – στόχοι του ατοµικού συστήµατος 
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιηµένοι οι στόχοι του 
συστήµατος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις µεθόδους οι οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του 
προτεινόµενου συστήµατος να εκτιµηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των 
Εθνικών στόχων. 
 
4. Εµβέλεια του συστήµατος 
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσµό στον 
οποίο απευθύνεται, την  πυκνότητα πληθυσµού κ.ά.  καθώς και το χρονοδιάγραµµα 
επέκτασής του. 
 
5.   Επιλογή / περιγραφή των µεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης 
Η µεθοδολογία του συστήµατος πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς και η επιλογή 
της ή των συγκεκριµένων µεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, µεταφοράς, 
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκµηριώνεται 
µε αξιόπιστα οικονοµικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει 
να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η 
τεχνική υποδοµή πρέπει να είναι σχεδιασµένη σύµφωνα: 
α) µε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των 
µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων .  
β) µε την ΚΥΑ υπ.αριθ.29407/3508/2002 (Β’1572). , 
γ) µε τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων  
δ) τους διαχρονικούς στόχους 
 
6. Τεχνικοοικονοµική   µελέτη   του   συστήµατος,   η  οποία  θα  περιλαµβάνει       
τουλάχιστον  
• Σκοπιµότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης) 
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• Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
• Μεθοδολογία υλοποίησης 
• Υπάρχουσα τεχνική υποδοµή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / 
µηχανολογικός εξοπλισµός 
• Απαιτούµενη υποδοµή για τις ανάγκες του συστήµατος / επέκταση υπάρχουσας 
υποδοµής  - εξοπλισµού 
• Υπάρχον / απαιτούµενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του 
συστήµατος - νέες θέσεις εργασίας 
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιµετώπιση 
προβληµάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίµηση των 
επιπτώσεων στη δηµόσια υγιεινή κ.ά. 
• Οικονοµικά στοιχεία 
 
7. Αντίγραφα συµβάσεων και προσυµφώνων του συστήµατος µε τρίτα µέρη (εκτός 
συστήµατος) που συµµετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης  
8. Προγράµµατα ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία 
προτίθεται να οργανώσει το σύστηµα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β 
 

Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστηµάτων συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης  

 
Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύµφωνα µε το άρθρο 8  παρ. Γ.2  του παρόντος Π.∆  
από πλευράς ενδιαφεροµένων, προκειµένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο προς έγκριση 
συλλογικό σύστηµα, πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:   
 

1.    Αίτηση του συστήµατος µε τα πλήρη στοιχεία αυτού, συµπεριλαµβανοµένου του 
καταστατικού του νοµικού προσώπου που οργανώνει το σύστηµα και την µετοχική 
σύνθεση.   
 
2.    Στοιχεία που αφορούν τους συµµετέχοντες διαχειριστές. Συγκεκριµένα: 
• Πλήρη στοιχεία των συµµετεχόντων διαχειριστών  
• Ετήσιες ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που παράγονται από τη 
δραστηριότητά τους,  για την τελευταία τριετία.  
• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εµπειρία σε θέµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης.  
 

3. Σκοπός – στόχοι του συλλογικού συστήµατος 
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιηµένοι οι στόχοι του 
συστήµατος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις µεθόδους οι οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του 
προτεινόµενου συστήµατος να εκτιµηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των 
Εθνικών στόχων. 
 
4. Εµβέλεια του συστήµατος 
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι τουλάχιστον  θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσµό στον 
οποίο απευθύνεται, την  πυκνότητα πληθυσµού κ.ά.  καθώς και το χρονοδιάγραµµα 
επέκτασής του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για περιοχές µε ιδιάζουσα γεωµορφολογία 
στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήµατα, περιοχές µε 
χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, ορεινές περιοχές.  
 
3. Επιλογή / περιγραφή των µεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης 
Η µεθοδολογία του συστήµατος πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς και η επιλογή της 
ή των συγκεκριµένων µεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, µεταφοράς, 
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκµηριώνεται 
µε αξιόπιστα οικονοµικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει 
να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η 
τεχνική υποδοµή πρέπει να είναι σχεδιασµένη σύµφωνα: 
α) µε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των 
µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων .  
β) µε την ΚΥΑ υπ.αριθ.29407/3508/2002 (Β’1572). , 
γ) ) µε τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων    
δ) τους διαχρονικούς στόχους 

6. Τεχνικοοικονοµική   µελέτη   του   συστήµατος,   η  οποία  θα  περιλαµβάνει 
τουλάχιστον  
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• Σκοπιµότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης) 
• Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
• Μεθοδολογία υλοποίησης 
• Υπάρχουσα τεχνική υποδοµή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / 
µηχανολογικός εξοπλισµός 
• Απαιτούµενη υποδοµή για τις ανάγκες του συστήµατος / επέκταση υπάρχουσας 
υποδοµής  - εξοπλισµού 
• Υπάρχον / απαιτούµενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του 
συστήµατος – νέες θέσεις εργασίας 
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση – αντιµετώπιση 
προβληµάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίµηση των 
επιπτώσεων στη δηµόσια υγιεινή  κ.ά. 
• Οικονοµικά στοιχεία / κριτήρια βιωσιµότητας: Ενδεικτικά αναφέρονται 
Προϋπολογισµός έργων πολιτικού µηχανικού, ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, 
οχηµάτων κλπ, προϋπολογισµός δαπανών λειτουργίας, περιγραφή του συστήµατος 
εγγυοδοσίας εφόσον αυτό προτείνεται 
 
7.  Αντίγραφα συµβάσεων των συµµετεχόντων στο σύστηµα διαχειριστών 
 
8. Αντίγραφα συµβάσεων και προσυµφώνων του συστήµατος µε τρίτα µέρη (εκτός 
συστήµατος) που συµµετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κλπ.) 
 
9. Αντίγραφα των προσυµφώνων συνεργασίας των συµµετεχόντων διαχειριστών στο 
υπό έγκριση σύστηµα. 
10. Προγράµµατα ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης χρηστών – κοινού, τα οποία 
προτίθεται να οργανώσει το σύστηµα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

 
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της Επικοινωνιακής Πολιτικής θα πρέπει να 
είναι εθνικής εµβέλειας και να απευθύνεται προς : 
- τις παραγωγικές τάξεις καθώς και τους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς που 
έχουν σχέση µε τις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ  
- το ευρύ κοινό, χωρίζεται για µεθοδολογικούς λόγους σε επιµέρους οµάδες 
στόχους ώστε να γίνουν εξειδικευµένες εκστρατείες, τόσο από την πλευρά του 
περιεχοµένου του µηνύµατος όσο και από τον τρόπο µετάδοσης του προς 
τους αποδέκτες τους.  

 
Το περιεχόµενο της ενηµέρωσης προτείνεται να κινηθεί στην εξής θεµατολογία 
: 

I. στα προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ 
II. στα συστήµατα επαναχρησιµοποίησης /ανακύκλωσης /αξιοποίησης 

III. στο ρόλο των χρηστών-καταναλωτών για την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί  στον τοµέα της εναλλακτικής διαχείρισης 

IV. στη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδοµένων σχετικά µε τη 
διαχείριση των ΑΕΚΚ προς τους ενδιαφερόµενους. 

 
Προτεινόµενες δράσεις: 
 

 Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών πάνω σε Βάση ∆εδοµένων, η οποία θα 
είναι προσπελάσιµη διαµέσου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

 δηµιουργία και διανοµή CD-ROM για τους εµπλεκόµενους φορείς και τις 
παραγωγικές τάξεις 

 εκλαϊκευµένη πληροφορία για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του 
ευρέως κοινού θα διατίθεται διαµέσου teletext  

 σχεδιασµός, εκτύπωση και διανοµή έντυπου υλικού µε τη µορφή: α) 
αφίσας, β)φυλλαδίων µε πιο σύνθετη και ειδική πληροφορία για τους 
εµπλεκόµενους φορείς, παραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και γ) 
πολύπτυχων ή/και ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 
για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού µε τη διάθεσή 
τους: κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ενηµέρωσης, από επιλεγµένα 
σηµεία ενηµέρωσης στα οποία θα τοποθετηθούν stands µε τα έντυπα και 
σαν ένθετα σε εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας 

 παραγωγή διαφηµιστικών µηνυµάτων για το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση 

 παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε βιντεοκασέτες και DVDs το οποίο 
θα διανεµηθεί επιλεκτικά σε αυτούς που κάνουν ενηµέρωση σε οµάδες του 
κοινού όπως: σχολεία, συλλόγους, χώρους εργασίας, επαγγελµατικές 
οµάδες 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΠΕ Διοικητικού − Οι−

κονομικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακά Ινστιτούτα Επι−
μόρφωσης).

  Με την αριθ. 11793/4−8−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4, 26 και 28−32 του Π.Δ. 
57/2007, διορίζονται αναδρομικά από 1−7−2010, δηλα−
δή από την επομένη της αποφοίτησης, οι κατώτερω 
απόφοιτοι της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρ−
φωσης), ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Κεντρικής 

Μακεδονίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Ξένια Σάιλερ του Νικολάου

2. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ηπείρου 
(Ιωάννινα) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Μαρία Σκοπελιανού του Δημητρίου
3. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ιονίων Νή−

σων (Κέρκυρα) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Παναγιώτα Φατούρου του Ιωάννη
4. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Στερεάς 

Ελλάδος (Λαμία) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί−
κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Ζήσης Σιδερής του Βασιλείου
5. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δυτικής 

Ελλάδος (Πάτρα) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί−
κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Γιάννης Μπάκας του Αθανασίου
6. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Κρήτης 

(Ηράκλειο) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Εμμανουήλ Περάκης του Νικολάου
7. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλίας 

(Λάρισα) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Όλγα Κόσιβα του Βασιλείου
8. Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Βορείου 

Αιγαίου (Μυτιλήνη) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Παναγιώτα Ρωφαλίκου του Χρήστου
Οι ανωτέρω διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις 

του κλάδου) ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Περιφε−
ρειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης) με Β΄ βαθμό που συνι−
στώνται με την απόφαση αυτή και καταργούνται με την 
αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο των διοριζομένων.

Ο διορισμός των ανώτεροι αποφοίτων της Εθνικής 
Σχολής τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., γίνεται 
αναδρομικά από 1−7−2010, δηλαδή την επομένη της ημε−
ρομηνίας κατά την οποία αποφοίτησαν από την Εθνική 
Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αναδρομικότητα του διορισμού ισχύει για κάθε συ−
νέπεια, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών.

(Αριθ. βεβ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α 11792/4−8−2010.)

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ
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17600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. 36259/1757/Ε103 (2)
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική δια−

χείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του 

Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων − Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
179), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3854/2010 (Α΄94), καθώς 
και τις διατάξεις των άρθρων 16,17,20,21,23 και 24 του 
ίδιου νόμου, όπως τα άρθρα 16,17,20 και 24 τροποποιή−
θηκαν με τα άρθρα 4,5,6 και 7 του Ν.3854/2010.

2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
104826/2004 «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών 
από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής δια−
χείρισης συσκευασιών /άλλων προϊόντων ....» (Β΄ 849)

3. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 
9303/454/E103/5.3.09 «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών 
τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτι−
κής διαχείρισης συσκευασιών /άλλων προϊόντων για 
την έκδοση Πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης 
(ΠΕΔ) ……» ( Β΄408).

4. Την υπ’ αριθ. 116570/13.2.2009 Υπουργική απόφαση 
«Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσε−
ων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής δι−
αχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων» (Β΄769).

5. Tην απόφαση 96/350/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης 
Μαΐου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 135/32/ 
6.6.96) «Για την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙΑ και 
ΙΙΒ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ κλπ.»

6. Tις αποφάσεις 2001/118/Ε.Κ. της Επιτροπής Ε.Κ. της 
16ης Ιανουαρίου 2001 (ΕΕL 47/16−2−2001) και 2001/573/
Ε.Κ. της Επιτροπής Ε.Κ. της 23ης Ιουλίου 2001, για την 
τροποποίηση της απόφασης 2000/532/Ε.Κ.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ.2 εδ. β) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και 
την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» (EEL 312/3/2008).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄221).

9. Την υπ’ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

11. Τις διατάξεις του Π. Δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρ−
θρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλα−
κτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης 
και Προμηθειών του Οργανισμού» (Α΄ 154).

12. Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι−
κού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασι−
ών και Άλλων Προϊόντων (ΟΕΔΣΑΠ), κατά τη συζήτηση 
του 4ου Θέματος της 2ης συνεδρίασης του, σύμφωνα 
με το Πρακτικό 2/ 18.6.2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τη παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή 
της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001, όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 
ν.3854/2010, καθώς των άρθρων 16, 17, 18,19,20,21 και 24 του ν. 
2939/2001, όπως ισχύουν, ώστε με την κατά προτεραιότητα 
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασί−
ες, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές, φυσικές και πάσης 
φύσεως καταστροφές και επιπροσθέτως την επαναχρησι−
μοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποί−
ησης, να μειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των 
προς διάθεση αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους και 
τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4), καθώς 
και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των 
οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν σε οικοδομικές 
εργασίες και τεχνικά έργα και κυρίως των φορέων που 
συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής− Εξαιρέσεις

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα απόβλητα 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (AEKK), 
ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή 
τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, καθώς 
και σε στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή 
μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες 
και περίσσεια σκυροδέματος, εφόσον δεν καλύπτονται 
από άλλες νομοθετικές πράξεις.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύ−
λαξη της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 
σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας, τις 
εκπομπές στον αέρα και τους ελέγχους θορύβου, καθώς 
και την προστασία του εδάφους και των νερών.

3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας:
α) Τα AEKK τα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα. Η διαχεί−
ριση των αποβλήτων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 
την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

β) Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχο−
νται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές και έχουν ρυ−
πανθεί σε προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες 
ή ύλες και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, η διαχείριση των 
οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κεί−
μενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα.

γ) Τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευ−
νας, εξαγωγής, επεξεργασίας και εναποθήκευσης των 
μεταλλευτικών πόρων και των βιομηχανικών ορυκτών, 
καθώς και από την εκμετάλλευση των λατομείων.

δ) Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά 
τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι 
βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική 
τους κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
1. «Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδα−

φίσεις (ΑΕΚΚ)», κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο 
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κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ’ αριθ. 
50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινής υπουργικής απόφασης σε 
συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 
και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17 της 
παρούσας απόφασης.

2. «Αδρανή απόβλητα» τα μη επικίνδυνα απόβλητα 
που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική 
ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν δι−
αλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες 
φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε 
επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται 
σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση 
του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώ−
που. Η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα 
σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των 
στραγγισμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με την απόφα−
ση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EEL 11/27/2003) και την υπ’ αριθ. 29407/3508/02 κοινή 
υπουργική απόφαση και να μη θέτει σε κίνδυνο την 
ποιότητα των επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων.

3. «Οικοδομικές εργασίες» ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, 
ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις 
ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων.

4. «Εργα τεχνικών υποδομών» κατεδαφίσεις, κατα−
σκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγ−
γων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων και αναπλά−
σεις χώρων.

5. «Πρόληψη» τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείω−
ση της παραγόμενης ποσότητας των αποβλήτων που 
προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, οικοδομικές 
εργασίες και τεχνικά έργα, καθώς και των υλικών και 
των ουσιών που περιέχουν και στον περιορισμό των 
κινδύνων που συνεπάγονται για το περιβάλλον.

6. «Διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και 
έργα τεχνικών υποδομών»

α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία 
κατασκευάζονται άμεσα προϊόντα που προορίζονται για 
οικοδομικές εργασίες (προμήθεια πρωτογενών και δευ−
τερογενών υλικών όπως ορίζονται στις παραγ. 25 και 26 
του άρθρου 3 του Ν.2939 (2001) εφεξής: ’’προμήθεια’’

β) η παραγωγή προϊόντων για οικοδομικές εργασίες 
«κατασκευή»

γ) διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανο−
μένης και της εισαγωγής) προϊόντων για να χρησιμο−
ποιηθούν από τους χρήστες για οικοδομικές εργασίες 
’’διακίνηση’’. Στην διακίνηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
εργασίες μεταφοράς καθαυτές.

7. «Διαχείριση ΑΕΚΚ» η συλλογή, μεταφορά, μεταφόρ−
τωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση 
των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των 
εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων 
αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης 
των ΑΕΚΚ μετά την παύση λειτουργίας τους.

8. «Εναλλακτική διαχείριση», οι εργασίες συλλογής, 
μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησι−
μοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, 
ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους να 
επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται 
σε άλλες χρήσεις.

9. «Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» η οργάνωση 
σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική 
μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρι−
νής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας 
και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ.

10. «Επαναχρησιμοποίηση» οποιαδήποτε ενέργεια 
μέσω της οποίας τα υλικά που προέρχονται από κα−

τεδαφίσεις, ανεγέρσεις οικοδομών, φυσικές ή άλλες 
καταστροφές χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που 
σχεδιάστηκαν, με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών 
προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά.

11. «Επεξεργασία», η διαλογή και θραύση, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την αξιοποίηση ή/και 
τη διάθεσή των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιείται μετά την 
παράδοση τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση

12. «Ανακύκλωση» η επανεπεξεργασία σε διαδικασία 
παραγωγής των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται 
στα απόβλητα υλικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην 
της ανάκτησης ενέργειας.

13. «Ανάκτηση ενέργειας» η χρήση των καυσίμων υλι−
κών των εν λόγω αποβλήτων ως μέσου παραγωγής 
ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλη−
τα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, τηρουμένων των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

14. «Αξιοποίηση» κάθε εργασία από τις αναφερόμενες 
στο Παράρτημα IV.Β (εργασίες αξιοποίησης) του άρθρου 
17 της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003, 
συμπεριλαμβανομένων επιπλέον των επιχωματώσεων, 
αποκαταστάσεων ανενεργών και ενεργών λατομείων 
και ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεων χώρων 
υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθ−
μισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων.

15. «Διάθεση» κάθε εργασία από τις αναφερόμενες στο 
Παράρτημα IV.A (εργασίες διάθεσης) του άρθρου 17 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003.

16. «Συλλογή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. η) της 
υπ’ αριθ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση

17. «Μεταφορά» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. θ) 
της υπ’ αριθ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφα−
ση.

18. «Προσωρινή αποθήκευση» όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 (παρ. ια) της υπ’ αριθ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική 
απόφαση.

19. «Προϊόν δομικών κατασκευών» κάθε προϊόν το 
οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί κατά τρόπο 
διαρκή, σε δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο 
τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής.

20. «Οικονομικοί παράγοντες» είναι οι κατασκευαστές 
ή οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι 
προμηθευτές προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευ−
ών, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής 
υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και 
μεταφοράς των ΑΕΚΚ, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδι−
οίκησης, άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και ο 
κύριος του έργου.

21. «Διαχειριστές ΑΕΚΚ» είναι οι ανάδοχοι των δημό−
σιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες 
τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης 
εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής απο−
θήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύ−
ριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε 
ανάδοχο.

22. «Αρμόδια αρχή» για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟ−
ΕΔΣΑΠ) όπως ορίζεται στις παραγράφους 1,2 και 3 του 
άρθρου 24 του Ν.2939/2001 (Α΄157), όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση υλικών για 
οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών
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Προκειμένου τα υλικά που προορίζονται για κατασκευ−
ές ή οικοδομικές εργασίες να διακινηθούν στην αγορά 
πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κεί−
μενης νομοθεσίας και αφορούν στη σύνθεση καθώς και 
στη φύση των υλικών αυτών, καθώς και στη δυνατότητα 
για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλή−
των από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ώστε 
όταν γίνονται εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησής τους 
να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ

Άρθρο 5
Γενικές κατευθύνσεις Προγράμματος

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ

1. Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ 
αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιο−
γόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται 
από τις εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των 
ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους και 
τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και της πα−
ρούσας απόφασης.

2. Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρε−
ται στη θέσπιση ειδικών μέτρων και στον προσδιορισμό 
συγκεκριμένων δράσεων και διαδικασιών για την εναλ−
λακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και περιλαμβάνει κατά 
κύριο λόγο:

α) Μέτρα για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχεί−
ρισης των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης 
χώρων για εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας και 
για την αξιοποίηση ή/και εναπόθεση των ΑΕΚΚ.

β) Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης − ανα−
κύκλωσης των ΑΕΚΚ.

γ) Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη.

δ) Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων 
σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.

ε) Κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για 
τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ.

στ) Μέτρα για την ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης 
υλικών κατά την επισκευή, ανακαίνιση και κατασκευή.

3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής του 
προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω 
αποβλήτων, καθώς και η αναθεώρησή του, γίνονται 
από τον ΕΟΕΔΣΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 
2939/2001.

Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ

1. Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατά−
ξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη 
επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.

2. Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά έχουν αναμι−
χθεί με άλλα επικίνδυνα απόβλητα ή σε κάθε περίπτωση 
που έχουν καταστεί επικίνδυνα απόβλητα οι εργασίες 
διαχείρισής τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη δι−
αχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

3. Κάθε εγκατάσταση που εκτελεί εργασίες εναλ−
λακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ πρέπει να ενταχθεί ή 
να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας 
απόφασης

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ

1. Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται:
α) κατά το σχεδιασμό ενός έργου να λαμβάνουν πλή−

ρως υπόψη και να διευκολύνουν την αποξήλωση, την 
επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανα−
κύκλωση των κατασκευαστικών υλικών.

β) σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών και 
κατασκευαστές προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις 
οικοδομικές εργασίες, να περιορίσουν τη χρήση επικίν−
δυνων ουσιών στα εν λόγω προϊόντα, προκειμένου να 
προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, να 
καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύ−
γεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.

γ) σε συνεργασία με τους προμηθευτές υλικών, τους 
κατασκευαστές προϊόντων που προορίζονται για οικο−
δομικές εργασίες και τους ιδιοκτήτες, να ενσωματώνουν 
αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα έργα 
προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυ−
κλωμένα υλικά

δ) να συνάπτουν συμφωνία με τους διακινητές των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευ−
ές για επιστροφή των πλεοναζόντων υλικών που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

2. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή 
των έργων τεχνικών υποδομών, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ 
υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη Διαχεί−
ριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη 
δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες του−
λάχιστον για

• το όνομα και τη Διεύθυνση του διαχειριστή
• τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των 

αποβλήτων
• τον κύριο του έργου
• τη συνολική ποσότητα κατ΄ όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος 

(κ.β.) των αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από 
την υλοποίηση του έργου

• τις ποσότητες κ.ο ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων 
που εκτιμάται ότι θα παραχθούν, σύμφωνα με τον Ευ−
ρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

• εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου των υλι−
κών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το 
διαχειριστή

• εκτίμηση της ποσότητας των υλικών που θα οδη−
γηθούν προς ανακύκλωση – αξιοποίηση

• εκτίμηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγει−
ονομική ταφή

• επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του διαχει−
ριστή με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρι−
σης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα 
συνεργασθεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλα−
κτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν 
από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ:
α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα:
α.1) Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, 

στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή ανα−
θεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, 
κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημό−
σιους χώρους κ.λπ.
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α.2) Για να εξασφαλίζεται ή εκπλήρωση των υποχρε−
ώσεων που απορρέουν από το Ν.2939/01 και την πα−
ρούσα απόφαση, ο διαχειριστής υποχρεούται με την 
έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες 
πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με επικυρωμένο αντί−
γραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2 % επί 
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλει−
στικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων.

α.3) Ο διαχειριστής εντός 30 ημερών από την αποπε−
ράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει 
να καταθέτει στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση 
παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλ−
λακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία 
του υπόχρεου, τη Δ/νση και τη δραστηριότητα προέ−
λευσης των αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή 
στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες 
των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών πα−
ραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ) που 
τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήματος.

α.4) Εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ως άνω 
Βεβαίωσης, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον 
ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.

α.5) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλε−
ται η εφαρμογή του εδαφίου α.2, για όσο χρόνο έχουν 
διακοπεί οι εργασίες.

β) Ως προς τα δημόσια έργα:
β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών 

που προέρχονται από δημόσια έργα:
−− είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρι−

σης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας,

−−είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανά−
θεσης του έργου

β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατε−
δάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων 
που προέρχονται από δημόσια έργα:

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

−−είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανά−
θεσης του έργου

β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή 
κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών 
έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών δι−
αχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία 
που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των απο−
βλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής δια−
χείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του 
παρόντος άρθρου.

4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τα εδάφια α και β της παρ. 3, συνεπάγεται την επιβολή 
κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση 
σχετική νομοθεσία.

5. Οι υποχρεώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 3, 
θα εφαρμόζονται σταδιακά με την έγκριση και έναρξη 
λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρι−
σης, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν 
καλύψει όλες τις περιοχές της επικράτειας μέχρι 1 Ια−
νουαρίου 2014.

Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για την

εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

1. Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ διέπεται από 
τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 
4 του Ν. 2939/2001.

2.1. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργα−
νώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέ−
χουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά 
τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3854/2010 
και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέ−
πονται στην παρούσα απόφαση.

2.2 Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρμογή 
του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ την 
πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, 
με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής 
αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης 
των υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, 
τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς 
και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων 
να αξιοποιηθούν υλικών.

3. Τα συστήματα αποβλέπουν ειδικότερα:
α) στη συλλογή των ΑΕΚΚ από τα εργοτάξια ή τους 

χώρους που παράγονται προκειμένου να διοχετεύονται 
προς τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις εναλλακτικής δι−
αχείρισης

β) στην επαναχρησιμοποίηση ή στην αξιοποίηση συ−
μπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγό−
μενων υλικών.

γ) στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρο−
νται σε θέματα:

γ.1) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας 
και ασφάλειας των καταναλωτών και των εργαζομένων 
στο σύστημα

γ.2) προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και 
εμπορικού απορρήτου

γ.3) αποφυγής εμποδίων στο εμπόριο ή στρεβλώσεων 
στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα προϊόντα

3.1. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής δια−
χείρισης γίνεται από τους διαχειριστές ΑΕΚΚ

α) ατομικά από τους ίδιους ή
β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμέ−

να συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρίες (Α.Ε. − 
Ε.Π.Ε., συνεταιρικούς, κοινοπραξίες κλπ.)

3.2. Για την οργάνωση κάθε ατομικού ή συλλογικού 
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χο−
ρήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.

Ειδικότερα:
3.2.1. Σύστημα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
α) Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλ−

λακτικής διαχείρισης ο διαχειριστής υποχρεούται:
α.1) Να καταθέσει στην αρμόδια αρχή φάκελο με με−

λέτη ή και στοιχεία από τον οποίο:
− να αποδεικνύεται ότι ο διαχειριστής διαθέτει την 

απαιτούμενη οικονομική και τεχνική υποδομή για την 
εφαρμογή του συστήματος του και ότι ανταποκρίνεται 
στους όρους της παρ. 3.γ.

− να προσδιορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλ−
λακτικής διαχείρισης.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ Α της πα−
ρούσας απόφασης
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α.2) Να καταβάλει στην αρμόδια αρχή σχετικό αντα−
ποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με 
την υπ’ αριθ. 104826/2004 κοινή υπουργική απόφαση. Το 
ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από 
εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του 
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ που οργανώνουν ατομικά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης φέρουν ευθύνη 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όπως πε−
ριγράφονται στην παρούσα απόφαση.

3.2.2. Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχεί−
ρισης

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλ−
λακτικής διαχείρισης απαιτείται οι διαχειριστές:

α.1) να καταθέσουν στον ΕΟΕΔΣΑΠ φάκελο με μελέ−
τη ή και στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα ΙΙ Β της παρούσας απόφασης, από τον 
οποίο:

− να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαι−
τούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρ−
μογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. 
3.γ.

− να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς 
που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες δια−
χειριστές και ενδεχομένως οι λοιποί οικονομικοί παρά−
γοντες εφόσον συμμετέχουν στο σύστημα, με κριτήριο 
κυρίως τον όγκο, το βάρος και το είδος των ΑΕΚΚ

− να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλα−
κτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα 
νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές

− να αποδεικνύεται η συνεργασία του συστήματος 
με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης 
των ΑΕΚΚ.

α.2) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο 
σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών και λοιπών 
οικονομικών παραγόντων, που εκπληρώνουν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του συστήματος.

α.3) να καταβάλλουν στην αρμόδια αρχή σχετικό αντα−
ποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με 
την υπ’ αριθ. 104826/2004 κοινή υπουργική απόφαση. Το 
ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από 
εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του 
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:
β.1) Οι διαχειριστές εφόσον δεν έχουν οργανώσει εγκε−

κριμένο σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, 
σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3.2.1., συνεργάζονται 
υποχρεωτικά με εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης.

β.2) Η συνεργασία με το εγκεκριμένο συλλογικό σύ−
στημα εναλλακτικής διαχείρισης συνοδεύεται από την 
καταβολή εκ μέρους του ενδιαφερόμενου διαχειριστή 
χρηματικής εισφοράς, το ύψος της οποίας προσδιορί−
ζεται στον εγκεκριμένο φάκελο του συστήματος.

4. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται εφόσον:

4.1. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλ−
λακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευ−
ση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή 
παύσης πληρωμών καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά 
διαχειριστές δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές 
ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις 

των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας 
που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δρα−
στηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.

Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορ−
φή Α.Ε. θα πρέπει να μη έχουν καταδικασθεί για τα 
προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, 
οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη τους.

4.2. Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ ότι το εν λόγω 
σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους των προηγού−
μενων παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού και στο 
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπο−
νται στο παρόν κεφάλαιο Β.

4.3. Στην έγκριση του ατομικού ή συλλογικού συστήμα−
τος εναλλακτικής διαχείρισης μπορεί να προβλέπονται 
ειδικότεροι όροι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
του.

4.4. Η έγκριση ισχύει για έξη (6) χρόνια και μπορεί να 
ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προ−
βλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα 
δεδομένα ή κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 
Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των 
εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από 
κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ.

5. Κάθε σύστημα που εκτελεί εργασίες συλλογής, με−
ταφοράς, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και αξιοποίησης 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφί−
σεις υποχρεούται:

• Να τηρεί βιβλίο καταγραφής της προέλευσης, πο−
σότητας, κατηγορίας, τρόπου αξιοποίησης και διάθεσης 
των εν λόγω αποβλήτων καθώς και της παράδοσης 
και παραλαβής τους, αναφέροντας και την ημερομηνία 
αυτών.

• Να γνωστοποιεί τα στοιχεία στον ΕΟΕΔΣΑΠ και 
στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Πε−
ριφέρειας, όταν αυτά ζητηθούν

6. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν λε−
πτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστή−
ματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμ−
βάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον 
επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια 
αρχή στο την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Άρθρο 9
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ)

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης 
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης διενεργείται 
έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του συ−
στήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής δια−
χείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι 
μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι 
στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ εκδίδει 
το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με 
το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή των ΑΕΚΚ σε εναλ−
λακτική διαχείριση.

2. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον το σύστημα εναλλα−
κτικής διαχείρισης:
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α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο 
ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτι−
κής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα 
με τους όρους που προσδιορίζονται στην χορηγηθεί−
σα έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 
(άρθρο 8).

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου 
προσδιορίζεται με την υπ’ αριθ. Η.Π. 9303/454/E103/2009 
κοινή υπουργική απόφαση. Το ποσό του ανταποδοτι−
κού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ 
με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης.

3. Αν ο ΕΟΕΔΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι 
υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τη−
ρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί 
να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με 
προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει 
χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 
2939/2001, όπως ισχύει.

Εάν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο 
φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφωθεί 
με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει 
τη δυνατότητα:

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτι−
κής διαχείρισης να ανακαλεί την έγκριση του συστή−
ματος αυτού και να το υποχρεώνει να συμμετάσχει σε 
εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής δια−
χείρισης που αφορά τον κλάδο του, ή να προβαίνει σε 
αναθεώρηση των όρων έγκρισης του συστήματος

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλα−
κτικής διαχείρισης να προβαίνει σε αναθεώρηση των 
όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος 
αυτού.

4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία 
για την έκδοση του ΠΕΔ κατατίθενται στον ΕΟΕΔΣΑΠ 
κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του 
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου 
− 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή 
όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το ΠΕΔ, το 
οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον 
οποίο δημοσιεύει ο ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με άρθρα 13 
και 18 του Ν. 2939/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

Άρθρο 10
Όροι και προϋποθέσεις

για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ

1) Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, 
διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο 
ώστε να μην αναμιγνύονται με τα άλλα ΑΕΚΚ και εξα−
σφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και 
διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε συλλέ−
κτης ΑΕΚΚ υποχρεούται:

α) να είναι κάτοχος άδειας συλλογής/μεταφοράς, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθ. 
50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση και

β) να μεταφέρει σε τακτά διαστήματα τα ΑΕΚΚ και να 
τα παραδίδει σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή 
σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης.

3) Πριν από τις εργασίες κατεδάφισης, λαμβάνονται 
μέτρα για την επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων και 
υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο 
εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες.

4) Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών 
και των ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη 
χωριστή συλλογή τους, λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους.

5) Οι κάδοι συλλογής επιτηρούνται κατά τη διάρκεια 
της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής προστα−
τεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται 
η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμειξη με άλλα 
απόβλητα.

6) η μεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκα−
ταστάσεις επεξεργασίας ή στους χώρους αξιοποίησης 
και διάθεσης γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν 
κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπο−
ρά ή η διάχυσή τους στους δρόμους.

Άρθρο 11
Όροι και προϋποθέσεις για την

επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ

1. Κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας και αξιοποίησης 
ΑΕΚΚ υποχρεούται α) να έχει λάβει τις απαιτούμενες 
εγκρίσεις ή/ και άδειες που προβλέπονται στις σχετικές 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και, β) να συμβάλ−
λεται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχεί−
ρισης ΑΕΚΚ.

2. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΕΚΚ απο−
τελούνται από χώρους υποδοχής των ΑΕΚΚ, χώρους 
διαλογής και αποθήκευσης των ανακτημένων υλικών, 
χώρους επεξεργασίας / ανακύκλωσης και αποθήκευσης 
των δευτερογενών προϊόντων, καθώς και τον απαραί−
τητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι χώροι 
είναι περιφραγμένοι, προκειμένου να προστατεύονται 
από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων και πρέπει 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις για τη υγιεινή και την 
ασφάλεια. Όλοι οι χώροι διαθέτουν συστήματα πυρα−
νίχνευσης− πυρόσβεσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα κα−
νονισμό πυροπροστασίας και λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα εξουδετέρωσης των οσμών.

3. Η επεξεργασία των ΑΕΚΚ πραγματοποιείται σε 
χώρους που εγκρίνονται ως κατάλληλοι, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή σε 
χώρους ανενεργών ή και ενεργών λατομείων, με την σύ−
μπραξη των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, των 
οποίων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση, 
ούτε να δεσμεύονται αποθέματα των κοιτασμάτων.

4. Τα ΑΕΕΚ που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργα−
σίας απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απορρίμματα

5. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν μπορούν να παραμένουν, 
πριν τη διαλογή τους, στους χώρους υποδοχής περισσό−
τερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτούς.

6. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραμονής τους 
στους χώρους υποδοχής παρατείνεται μέχρι 6 μήνες.

7. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διά−
στημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες να έχουν δι−
ατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης.

8. Τα επεξεργασμένα αδρανή χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιμέντου ή άλλων 
υλικών και ως «προϊόντα δομικών κατασκευών» σε έργα 
που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδο−
μής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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9. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επε−
ξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώματα και πέτρες 
και μπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 
από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, σύμφωνα με 
την απόφαση 2001/118/ΕΚ), αξιοποιούνται με τη χρήση 
τους, σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις 
ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων, ανεξέλεγκτων 
χωματερών, επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής 
και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή 
αναπλάσεων χώρων.

10. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. τηρεί βάση δεδομένων με τα στοι−
χεία των χώρων που χρήζουν αποκατάστασης, με την 
υπόδειξη των αρμοδίων φορέων.

11. Η αποκατάσταση των χώρων που ανήκουν στο 
Δημόσιο, γίνεται με δαπάνη και μέριμνα των εγκεκρι−
μένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, 
βάσει εγκεκριμένης μελέτης, με επίβλεψη των αρμοδίων 
φορέων μετά από σύναψη σχετικού πρωτοκόλλου συ−
νεργασίας. Οι Οργανισμοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ως 
φορείς αποκατάστασης του Περιβάλλοντος των ανενερ−
γών λατομείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αναθέτουν 
επίσης με τους ίδιους όρους την αποκατάσταση τους 
σε εγκεκριμένα συστήματα.

11. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης 
των ανάμικτων ΑΕΚΚ μπορούν να εισάγουν πιστοποιη−
μένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 
2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινο−
τικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (ΕΜΑS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1).

Άρθρο 12
Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή –

αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές,
εκσκαφές και κατεδαφίσεις

Οι ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των απο−
βλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, 
εξαιρουμένων των κατηγοριών 17 05 04 και 17 05 06 του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων σύμφωνα με την 
απόφαση 2001/118/ΕΚ είναι οι ακόλουθοι:

1) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, η επαναχρησιμοποί−
ηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων 
και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 
30 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων 
ΑΕΚΚ στη χώρα.

2) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η επαναχρησιμοποί−
ηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων 
και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 
50 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων 
ΑΕΚΚ στη χώρα.

3) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιμοποί−
ηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων 
και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 
70 %, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων 
ΑΕΚΚ στη χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Ενημέρωση διαχειριστών και κοινού

1. Ο ΕΟΕΔΣΑΠ σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συ−
στήματα ΑΕΚΚ οργανώνει σύστημα ενημέρωσης− πλη−
ροφόρησης για θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των 
ΑΕΚΚ, το οποίο απευθύνεται:

− στις παραγωγικές τάξεις, καθώς και στους ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς που έχουν σχέση με τις διαδικα−
σίες της εναλλακτικής διαχείρισης

− στο ευρύ κοινό.
2. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης− πληροφόρησης 

καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις για την υλοποίησή 
τους περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 17 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14
Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση

1. Τα εγκεκριμένα συστήματα υποχρεούνται να υπο−
βάλλουν στον ΕΟΕΔΣΑΠ, μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους, 
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των εργασιών εναλ−
λακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, το περιεχόμενο της 
οποίας προσδιορίζεται ειδικότερα από τον ΕΟΕΔΣΑΠ. 
Προς τούτο, οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται 
να παρέχουν στα ανωτέρω συστήματα ακριβή και αξι−
όπιστα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες τους 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001.

2. Ο ΕΟΕΔΣΑΠ:
α) έχει τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας 

περαιτέρω πληροφοριών, με την επιφύλαξη του βιομη−
χανικού και εμπορικού απορρήτου.

β) καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρ−
μογή της παρούσας απόφασης και δημοσιοποιεί κάθε 
δύο χρόνια κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, καθώς και με τους 
νόμιμους κατόχους των πιστοποιητικών εναλλακτικής 
διαχείρισης.

Άρθρο 15
Έλεγχοι

Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των 
διατάξεων της παρούσας απόφασης διενεργούνται από 
την αρμόδια αρχή και τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
αρχές:

α) για την αξιοπιστία των παρεχομένων δεδομένων 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14.

β) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και εν γένει τή−
ρησης των σχετικών διατάξεων του Ν.2939/2001 σύμφω−
να με το άρθρο 24 (παρ.3 εδ.θ’) αυτού, όπως ισχύει.

γ) για την τήρηση των όρων διαχείρισης των ΑΕΚΚ 
που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας από−
φασης.

Άρθρο 16
Κυρώσεις

1. Σε κάθε διαχειριστή ΑΕΚΚ ή άλλο οικονομικό πα−
ράγοντα, ο οποίος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση 
κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας από−
φασης και ειδικότερα των άρθρων 7, 8 και 9 αυτού, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
20 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
6 του Ν.3854/2010.

2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από 
την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε 
άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 17
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης, τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ.Α, ΙΙ.Β 
και ΙΙΙ που ακολουθούν.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ), σύμφωνα με το

Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
(Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.)

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
17 01 01 σκυρόδεμα
17 01 02 τούβλα
17 01 03 πλακάκια και κεραμικά
17 01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυ−

ρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες

17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων 
και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 17 01 06

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01 ξύλο
17 02 02 γυαλί
17 02 03 πλαστικό
17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές
17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθαν−

θρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν 

λιθανθρακόπισσα
17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων 

που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01
17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 αλουμίνιο
17 04 03 μόλυβδος
17 04 04 ψευδάργυρος
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 κασσίτερος
17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα
17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επι−

κίνδυνες ουσίες
17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθαν−

θρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 17 04 10
17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκα−

φής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα 
εκσκαφών

17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίν−
δυνες ουσίες

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερό−
μενα στο σημείο 17 05 03

17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες

17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα 
στο σημείο 17 05 05

17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίν−
δυνες ουσίες 21 17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών εκτός 
εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών 
που περιέχουν αμίαντο

17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από 

επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν
17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμ−

βάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
17 06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν 

αμίαντο

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο
17 08 01* υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο 

μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 
01

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κα−
τεδαφίσεων

17 09 01* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδα−
φίσεων που περιέχουν υδράργυρο

17 09 02* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδα−
φίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που 
περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν 
PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που πε−
ριέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)

17 09 03* άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποβλή−
των) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών 
και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03. 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α
Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων 
ατομικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης

Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παρ. 3.2.1 της παρούσας απόφασης από πλευ−
ράς ενδιαφερομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί το 
υποψήφιο προς έγκριση ατομικό σύστημα, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού 
προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική 
σύνθεση.

2. Στοιχεία που αφορούν τον διαχειριστή. Συγκεκρι−
μένα:

• Ετήσιες ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που 
παράγονται από τη δραστηριότητά τους, για την τε−
λευταία τριετία.

• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρ−
χουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Σκοπός – στόχοι του ατομικού συστήματος
Θα αναλύεται ο σκοπός και θα αναφέρονται ποσο−

τικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα 
γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος 
να εκτιμάται κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των 
Εθνικών στόχων.

4. Εμβέλεια του συστήματος
Θα δίδονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του 

συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα 
γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυ−
σμό στον οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσμού 
κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.

5. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής 
διαχείρισης

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφε−
ται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων 
μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, 
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίη−
σης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, 
περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. 
Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρα−
κτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή 
πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα:
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α) με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη δι−
αχείριση των μη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.

β) με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 29407/ 
3508/2002 (Β΄1572). ,

γ) με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Στερεών 
Αποβλήτων

δ) τους διαχρονικούς στόχους
6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία 

θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
• Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής 

διαχείρισης)
• Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Μεθοδολογία υλοποίησης
• Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλ−

λακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός
• Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήμα−

τος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής − εξοπλισμού
• Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη 

των αναγκών του συστήματος − νέες θέσεις εργασίας
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική δια−

χείριση − αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής 
διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επι−
πτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.

• Οικονομικά στοιχεία
7. Αντίγραφα συμβάσεων και προσυμφώνων του συ−

στήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμ−
μετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β
Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων 
συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης

Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παρ. 3.2.2 της παρούσας απόφασης από πλευ−
ράς ενδιαφερομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί το 
υποψήφιο προς έγκριση συλλογικό σύστημα, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού 
προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική 
σύνθεση.

2. Στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες διαχει−
ριστές. Συγκεκριμένα:

• Πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων διαχειριστών
• Ετήσιες ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που 

παράγονται από τη δραστηριότητά τους, για την τε−
λευταία τριετία.

• Να αναφέρεται, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρ−
χουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Σκοπός – στόχοι του συλλογικού συστήματος
Θα αναλύεται ο σκοπός και θα αναφέρονται ποσοτικο−

ποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνεται 
συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποι−
ηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των 
στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμάται κατά 
πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων.

4. Εμβέλεια του συστήματος
Θα δίδονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του 

συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον 
θα γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον 
πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πλη−
θυσμού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής 
του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται για περιοχές με ιδι−
άζουσα γεωμορφολογία στις οποίες εφαρμόζεται το 

σύστημα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές 
με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές.

5. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής 
διαχείρισης

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφε−
ται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων 
μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, 
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίη−
σης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, 
περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. 
Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρα−
κτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή 
πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα:

α) με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη δι−
αχείριση των μη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.

β) με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 29407/ 
3508/2002 (Β΄1572). ,

γ) ) με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Στερεών 
Αποβλήτων

δ) τους διαχρονικούς στόχους
6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία 

θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
• Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής 

διαχείρισης)
• Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Μεθοδολογία υλοποίησης
• Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της 

εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός
• Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήμα−

τος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής − εξοπλισμού
• Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη 

των αναγκών του συστήματος – νέες θέσεις εργασίας
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική δια−

χείριση – αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής 
διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επι−
πτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.

• Οικονομικά στοιχεία / κριτήρια βιωσιμότητας: Ενδει−
κτικά αναφέρονται Προϋπολογισμός έργων πολιτικού 
μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημά−
των κλπ, προϋπολογισμός δαπανών λειτουργίας, προσ−
διορισμός της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν 
οι υπόχρεοι διαχειριστές στο σύστημα.

7. Αντίγραφα συμβάσεων και προσυμφώνων του συ−
στήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμ−
μετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης, εφόσον 
υπάρχουν

8. Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
χρηστών – κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει 
το σύστημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Επικοινωνιακής 
Πολιτικής θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και να 
απευθύνεται προς:

− τις παραγωγικές τάξεις καθώς και τους ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς που έχουν σχέση με τις διαδικα−
σίες της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ

− το ευρύ κοινό, χωρίζεται για μεθοδολογικούς λό−
γους σε επιμέρους ομάδες στόχους ώστε να γίνουν 
εξειδικευμένες εκστρατείες, τόσο από την πλευρά του 
περιεχομένου του μηνύματος όσο και από τον τρόπο 
μετάδοσης του προς τους αποδέκτες τους.

Το περιεχόμενο της ενημέρωσης προτείνεται να κι−
νηθεί στην εξής θεματολογία:
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I. στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα 
ΑΕΚΚ

II. στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλω−
σης /αξιοποίησης

III. στο ρόλο των χρηστών−καταναλωτών για την επί−
τευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της 
εναλλακτικής διαχείρισης

IV. στη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδο−
μένων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ προς τους 
ενδιαφερόμενους.

Προτεινόμενες δράσεις:
• Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών πάνω σε Βάση 

Δεδομένων, η οποία θα είναι προσπελάσιμη διαμέσου 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

• Δημιουργία και διανομή CD−ROM για τους εμπλεκό−
μενους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις

• Δημιουργία ιστοσελίδας
• Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού 

με τη μορφή: α) αφίσας, β)φυλλαδίων με πιο σύνθετη και 
ειδική πληροφορία για τους εμπλεκόμενους φορείς, πα−
ραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και γ) πολύπτυχων ή/και 
ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού 
με τη διάθεσή τους: κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώ−
σεων ενημέρωσης, από επιλεγμένα σημεία ενημέρωσης 
στα οποία θα τοποθετηθούν stands με τα έντυπα και σαν 
ένθετα σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας

• Παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για το ραδι−
όφωνο και την τηλεόραση

• Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε βιντεοκα−
σέτες και DVDs το οποίο θα διανεμηθεί επιλεκτικά σε 
αυτούς που κάνουν ενημέρωση σε ομάδες του κοινού 
όπως: σχολεία, συλλόγους, χώρους εργασίας, επαγγελ−
ματικές ομάδες.

Άρθρο 18

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργεί−
ται η παράγραφος 3 (εδαφ. α) της υπ’ αριθ. 15420/3278/2000 
(Β΄783) Υπουργικής απόφασης, καθώς και κάθε διάταξη που 
αντίκειται μερικά ή συνολικά στις διατάξεις της ή ανάγεται 
σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

Άρθρο 19

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΛΟΥΚ. − ΤΑΡΣ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
    Αριθμ. 000/40/662412 (3)

Συγκρότηση του Συμβουλίου Πληροφοριών της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 8 του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία 

Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39).

(2) Του ν. 3817/2010 «Κύρωση της από 13−10−2009 Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπη−
ρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 215) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

(3) Των άρθρων 1 παρ. 2β και 2 παρ. 1δ του π.δ. 126/ 
2009 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 173).

β. Το Α.Π. 70/11−5−2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης/Γραφείο Υπουργού.

γ. Το Α.Π. 100872/9−7−2010 έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών/Γραφείο Γενικού Γραμματέα.

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση

1. Συγκροτούμε το Συμβούλιο Πληροφοριών της Εθνι−
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) ως ακολούθως:

α. Κωνσταντίνος Μπίκας, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄, 
Διοικητής της Ε.Υ.Π., ως Πρόεδρος και

β. Δημήτριος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης,

γ. Ιωάννης−Αλέξιος Ζέπος, Πρέσβυς, Γενικός Γραμμα−
τέας του Υπουργείου Εξωτερικών,

δ. Νικόλαος Καταβέλης, Υποστράτηγος, Διευθυντής 
της Διακλαδικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφο−
ριών (Δ.Δ.Σ.Π.)/Γ.Ε.ΕΘ.Α.,

ε. Χρήστος Καλλίνης, Ταξίαρχος, Διευθυντής της Δι−
εύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.),

στ. Αλκιβιάδης Τζοϊτης, Αστυνομικός Διευθυντής, Διευ−
θυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη−
μάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας,

ζ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Γενικής 
Γραμματείας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως μέλη.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Πληροφο−
ριών των περιπτώσεων δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 1 
αναπληρώνονται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στη θέση που 
υπηρετούν.

3. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο 
Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης της Ε.Υ.Π., τον οποίο 
αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ο κατά τις γε−
νικές διατάξεις αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

(Άρθρο 8 παρ. 2 και 5 του ν. 3649/2008)

1. Το Συμβούλιο Πληροφοριών είναι αρμόδιο:
α. Να συντονίζει όλες τις Υπηρεσίες πληροφοριών και 

ασφάλειας του Κράτους στον τομέα της συλλογής και 
διάθεσης πληροφοριών.

β. Να καταγράφει τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, 
στοιχεία και απόψεις.

γ. Να προσδιορίζει και να διατυπώνει νέες πληροφο−
ριακές απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο 
σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας

δ. Να εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώνει προτά−
σεις στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς.
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2. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πληροφοριών 
ασκούνται στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και 
των οδηγιών του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 3
Λειτουργία

1. Το Συμβούλιο Πληροφοριών συνέρχεται σε συνεδρί−
αση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Ο Πρόε−
δρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα 
θέματα εκτός αν ορίσει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως 
εισηγητή, στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων του 
Κ.Υ.Σ.Ε.Α. και των οδηγιών του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη.

2. Το Συμβούλιο Πληροφοριών συνεδριάζει πάντοτε 
με την παρουσία όλων των μελών του, αποφασίζει και 
προτείνει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Τα διαλαμβανόμενα στις συνεδριάσεις του Συμβού−
λιου Πληροφοριών διατυπώνονται σε Πρακτικά και υπο−
γράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, αφού 

λάβουν γνώση αυτών τα μέλη. Στα Πρακτικά αναγράφο−
νται τα ονόματα των μελών και καταχωρίζεται η γνώμη 
των τυχόν μειοψηφούντων.

4. Οι αποφάσεις, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις 
του Συμβουλίου γνωστοποιούνται με μέριμνα του Προ−
έδρου του στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τους 
συναρμόδιους Υπουργούς και το ΚΥ.Σ.Ε.Α. εφόσον αυτά 
λαμβάνονται στο πλαίσιο των αποφάσεών του.

Άρθρο 4
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
F
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    Αριθμ. οικ.: 3202 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά 
τις νυχτερινές ώρες κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2010 
για τους υπαλλήλους Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ − Πολι−
τικής Προστασίας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
Ν.Α.Ι.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α/9−

9−99).
3. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/03 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 

λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.... 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 
απογευματινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και κατά τις, 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του κανονικού 
ωραρίου, υπαλλήλων του Τμήματος Π.Α.Μ.−Π.Σ.Ε.Α.−Πο−
λιτικής Προστασίας και του Τμήματος Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων, εποχια−
κών & επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών όπως κατο−
λισθήσεις, καθιζήσεις, άρση καταπτώσεων επαρχιακού 
δικτύου κ.λπ.

5. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των # 23.500 # ΕΥΡΩ που θα 
αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Ιωαννίνων και στους Κ.Α 
0511 και 0512, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρς, με αμοιβή για 
το Β΄ εξάμηνο έτους 2010, όπως παρακάτω:

Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες υπερωρ. 
εργασίας

Ώρες νυχτερ. 
& εξαιρεσ. Ημέρες

Ώρες που θα 
προσφερθεί η 

εργασία

Πίστωση 
υπερωρ. 
εργασίας

Πίστωση νυχτε−
ρινής & εξαιρεσ. 

ημερών

60 10.000 500 Από Δευτέρα 
έως Κυριακή

Πέραν του
ωραρίου

17.500 
ΕΥΡΩ

6.000
 ΕΥΡΩ

  Σε κάθε περίπτωση οι ώρες απογευματινής υπεριωριακής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα (40) 
μηνιαίως ανά υπάλληλο και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα έξι (16) μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος εργασίας 77 (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων και 
Κυριακών) των παραπάνω ωρών θα γίνει με νεώτερες αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 1 Ιουλίου 2010

Ο Νομάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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