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απμηεθμφκ επζαάθθμοκ ηδκ μνεμθμβζηή δζαπείνζζή ημοξ. Μενζηέξ επζπηχζεζξ πμο πνμηαθμφκηαζ 

απυ ηδκ ακελέθεβηηδ δζάεεζή ημοξ είκαζ δ αθθμίςζδ ημο θοζζημφ ημπίμο, δ ιείςζδ ηδξ αλίαξ 

βδξ, δ νφπακζδ ημο εδάθμοξ, ηςκ οδάηςκ αθθά ηαζ ημο αένα, μ ηζκδφκμοξ πονηαβζάξ ηαζ μ 

ηίκδοκμξ αηυια ηαζ ζμαανχκ επζπηχζεςκ ζημοξ έιαζμοξ μνβακζζιμφξ ηαζ ημκ άκενςπμ, 

ακάθμβα ημ νεφια 
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ΑΔΚΚ ζηδκ πχνα ιαξ αθθά ηαζ δζεεκχξ. οβηεηνζιέκα, ακαθένεδηακ μζ παναβυιεκεξ 

πμζυηδηεξ, ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ακελέθεβηηδ δζάεεζή ημοξ ηαζ μζ 

ιέεμδμζ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ εκ θυβς απμαθήηςκ. Απυ ηζξ ιεευδμοξ αοηέξ ακαθφεδηε 

πενζζζυηενμ δ ακαηφηθςζδ ςξ πνμξ ηζξ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ ηδξ, υπςξ ηζξ ιμκάδεξ 

ακαηφηθςζδξ, ημ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ 

ακαηφηθςζδ ηθπ. Δπίζδξ πανμοζζάζηδηε ημ κμιζηυ ηαζ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 

ΑΔΚΚ.  

 

Σπληνκνγξαθίεο  

 

Α.Δ.Κ.Κ/ΑΔΚΚ: απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ 

ΑΚΚ: Απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ 

Δ.Κ.Α.: Δονςπασηυξ Καηάθμβμξ Απμαθήηςκ  

ΟΣΑ: Ονβακζζιυξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 

ΔΓ: φζηδια Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ 

ΔΓ: οθθμβζηυ φζηδια Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ 

ΥΤΣΑ/ Υ.Τ.Σ.Α Υχνμξ Τβεζμκμιζηήξ Σαθήξ Απμννζιιάηςκ 

  



Επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη υλικών καταςκευών και κατεδαφίςεων. Ιοφνιοσ 2019 
 
 

6 
 
 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ ημζκςκία. Ο ζφβπνμκμξ ηνυπμξ γςήξ ηαζ δ 

αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ βδξ, μδδβμφκ ζηδκ παναβςβή ιεβάθςκ πμζμηήηςκ απμαθήηςκ, 

πμθθά απυ ηα μπμία είκαζ ηαζ επζηίκδοκα. Σα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ 

απμηεθμφκ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ. Πνμηφπημοκ απυ ηδκ μζημδμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ένβςκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ. Ζ πανμφζα ενβαζία ζημπεφεζ 

ζε ιζα πανμοζίαζδ ηδξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 

ηαηαζηεοέξ ένβςκ, ηηζνίςκ, οπμδμιχκ ηθπ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηεδάθζζδ οθζζηάιεκςκ 

ηαηαζηεοχκ. Ζ αεζθυνμξ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ είκαζ έκα 

ζδιακηζηυ γήηδια, ηυζμ θυβς ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ αθθά ηαζ θυβς ηςκ επζηίκδοκςκ 

οθζηχκ ηα μπμία πενζέπμκηαζ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ πνμαθήιαηα ζημ πενζαάθθμκ 

αθθά ηαζ ημκ άκενςπμ.  

Σα πνμαθήιαηα πνμηαθμφκηαζ ηυζμ απυ ηδκ απυεεζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζε πχνμοξ ηαθήξ 

(ηαηαθαιαάκμοκ ζδιακηζηυ πχνμ ηαζ ιεζχκμοκ ηδ πςνδηζηυηδηα ημο ΥΤΣΑ) υζμ ηαζ απυ ηδκ 

ακελέθεβηηδ απυεεζδ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, (οπμαάειζζδ ημο αζηζημφ ημπίμο, ηίκδοκμξ 

πονηαβζάξ, ηίκδοκμξ δζαννμήξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ ζημ πενζαάθθμκ, πενζμνζζιυξ ζηζξ δοκαηέξ 

πνήζεζξ ηδξ βδξ, ιείςζδ αλίαξ ηδξ βδξ.  

Μέπνζ ζήιενα, ζε πμθθέξ πχνεξ δεκ οπήνπε έκα μνβακςιέκμ δίηηομ ζοθθμβήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 

ηςκ ΑΔΚΚ. Έηζζ δ δζαπείνζζή ημοξ βίκεηαζ απμζπαζιαηζηά, δδιζμονβχκηαξ ιεβάθα 

πνμαθήιαηα ζημ πενζαάθθμκ. Ζ ζοκήεδξ πναηηζηή δζαπείνζζδξ πμο είκαζ απυεεζή ημοξ ζε 

πχνμοξ ηαθήξ πνήγεζ ζδιακηζηήξ αεθηίςζδξ.  

Ζ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ βζα ηα ζοβηεηνζιέκα απυαθδηα πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηδκ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ ηδκ ακαηφηθςζδ. Ζ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ελανηάηαζ απυ πμθθέξ 

παναιέηνμοξ, υπςξ δ αζχζζιδ δζαπείνζζδ ηςκ πυνςκ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ μ ηφηθμξ γςήξ ηςκ 

μζημδμιζηχκ οθζηχκ ηαζ ζοκμθζηά ηςκ ηαηαζηεοχκ. Αοηέξ μζ πανάιεηνμζ ηαεμνίγμοκ ηδ ζςζηή 

αλζμθυβδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ημο απμηεθεζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ δζαπείνζζδξ. 

διεζχκεηαζ υηζ δ ακάηηδζδ οθζηχκ απμηεθεί ζηυπμ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Ζ εκαθθαηηζηή 

δζαπείνζζδ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Πανάθθδθα ιπμνεί κα 

έπεζ ηαζ μζημκμιζηά μθέθδ, αθθά ηαζ ημζκςκζηά, ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ εέζεςκ ενβαζίαξ.  
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1 Κεθάιαην Α: Τα απόβιεηα θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ  

 

1.1 Δηζαγσγή - νξηζκόο 

ηενεά απυαθδηα είκαζ ηα ζηενεά ή διζζηενεά οθζηά ηα μπμία, δεκ έπμοκ ανηεηή αλία ή 

πνδζζιυηδηα βζα ημκ ηάημπυ ημοξ, χζηε αοηυξ κα ζοκεπίζεζ κα ηα δζαηδνεί. Γδθαδή, ημ ηυζημξ 

απυννζρδξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ ηυζημξ δζαηήνδζήξ ημοξ. Απυ ημκ μνζζιυ θαίκεηαζ υηζ μ 

παναηηδνζζιυξ εκυξ οθζημφ ςξ απυαθδημο ελανηάηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ππ ημ ηυζημξ απυννζρδξ 

(Πακαβζςηαηυπμοθμξ, 2002, Μήηζζηαξ, 2015).  

Μία ζοκμπηζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ, ιε ηζξ παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ ηαζ ημ 

πμζμζηυ ηάεε ηαηδβμνίαξ παναηίεεηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα. Οζ πμζυηδηεξ ημο πίκαηα 

ακαθένμκηαζ ηδκ Δθθάδα ηαζ ηα ζημζπεία αθμνμφκ έημξ 2011. Λεπημιένεζεξ πανμοζζάγμκηαζ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ.  

Καηδβμνία απμαθήηςκ φκμθμ απμαθήηςκ 

(πζθζάδεξ ηυκμζ)  

Πμζμζηυ 

(%) 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 5749.5 16.29 

 [1]Αζηζηά ζηενεά απυαθδηα 5.575  

 [2] Ηθφξ αζηζημφ ηφπμο 174  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

17458 49.46 

 [1] Βζμιδπακζηά απυαθδηα 17.171  

 [2]Απυαθδηα εβηαηαζηάζεςκ ημζκήξ ςθέθεζαξ,   

ημζκμφ η.θπ. 

19  

 [3]Απυαθδηα έθαζα 56  

 [4]Απυαθδηα ζοζζςνεοηχκ μπδιάηςκ ηαζ 

αζμιδπακίαξ 

47  

 [5]Οπήιαηα ηέθμοξ ηφηθμο γςήξ 105  

 [6]Μεηαπεζνζζιέκα εθαζηζηά μπδιάηςκ 38  

 [7]Απυαθδηα δθεηηνζημφ δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ 

αζμιδπακζηήξ πνμέθεοζδξ 

7.4  

 [8]Απυαθδηα οβεζμκμιζηχκ ιμκάδςκ 16  

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ 

1306.6 3.70 

ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 10781 30.55 

Πίκαηαξ 1-1: Καηδβμνίεξ ηαζ πμζυηδηεξ ζηενεχκ απμαθήηςκ ζηδκ Δθθάδα (ΔΓΑ, 2015) 

 

Σα απυαθδηα ή απμννίιιαηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ (Construction and 

Demolition Waste απμηεθμφκ ιία ηαηδβμνία ηςκ ζηενχκ απμαθήηςκ. Δίκαζ απυ ηα πζμ αανζά ηαζ 
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μβηχδδ απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Οκμιάγμκηαζ επίζδξ μζημδμιζηά 

απυαθδηα ηαζ ιπάγα. Γεκ απμηεθμφκ εκζαίμ νεφια απμαθήηςκ, αθθά είκαζ ιζα μιάδα δζαθυνςκ 

ηαηδβμνζχκ απμαθήηςκ, πμο πενζθαιαάκμοκ πμθθά δζαθμνεηζηά είδδ οθζηχκ. 

(http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=5

30&lang=en, Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Σζζνμβζάκκδξ, 2018) 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε έκακ μνζζιυ, Απόβιεηα από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο(ΑΔΚΚ), θάζε πιηθό ή αληηθείκελν από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ 

ζεσξείηαη σο απόβιεην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άνενμο 2 (ζημζπείμ α) ηδξ οπ. ανζε. 50910/2003 

ΚΤΑ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ παν. 4 ημο άνεν. 2 ημο Ν. 2939/2001 ηαζ πενζθαιαάκεηαζ ζημ 

Πανάνηδια Η ημο άνεν. 17 ημο Γζαηάβιαημξ ΦΔΚ Β'1312/24/08/2010. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 

2012).  

Σα μζημδμιζηά απυαθδηα είκαζ απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ απυ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δ 

ηαηαζηεοή ή δ ηαηεδάθζζδ (ιενζηή ή μθζηή) ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ δδιμζίςκ οπμδμιχκ ηαζ δ 

ζοκηήνδζδ ηςκ μδχκ. ε μνζζιέκεξ πχνεξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ πχνα ιαξ, οθζηά απυ ηδκ 

εηζηαθή ημο εδάθμοξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ιαγί ιε ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ 

ηαζ μκμιάγμκηαζ απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ- ΑΔΚΚ (Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012). διεζχκεηαζ υηζ ζηα ΑΔΚΚ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ απυαθδηα εηζηαθχκ αθθά υπζ 

απυαθδηα απυ ελμνοηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

διεζχκεηαζ υηζ μνζζιέκα απυ ηα ΑΔΚΚ παναηηδνίγμκηαζ ςξ επζηίκδοκα απυαθδηα. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ θυβς ηδξ πμζυηδηάξ ημοξ, ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ ή ηαζ ηςκ 

θοζζηχκ, πδιζηχκ ή ιεηαδμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ αζεέκεζεξ 

ηαζ κα μδδβήζμοκ ιέπνζ ηαζ ζε εάκαημ ηαζ κα ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ (έδαθμξ, βδ, κενυ). 

Απαζημφκ εζδζηή επελενβαζία ηαζ πναηηζηέξ δζάεεζδξ. Πανάδεζβια ηέημζςκ απμαθήηςκ είκαζ μζ 

ιπμβζέξ, ηα εκημιμηηυκα ηαζ ηα ζοκηδνδηζηά λφθμο. (ENVITECH LTD, 2013, Μήηζζηαξ, 2015, 

Δπζηαζνμπμίδζδ ΠΔΓΑ Θεζζαθίαξ, 2016).  

 

1.2 Από ηη απνηεινύληαη –θαηεγνξηνπνίεζε ζηνλ Δπξσπατθό θαηάινγν απνβιήησλ  

Σα ΑΔΔΚ απμηεθμφκηαζ απυ ιεβάθμ θάζια οθζηχκ. Ακαθοηζηυηενα, ηα οθζηά πμο πενζέπμκηαζ 

ζηα απυαθδηα πανμοζζάγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ιαγί ιε ηδκ ηαλζκυιδζή ημοξ, ςζηυζμ εζζαβςβζηά 

ακαθένεηαζ υηζ πενζέπμοκ: 

 Αδνακή οθζηά, υπςξ ηζζιέκηα, ζηονυδεια, άιιμξ, ζμαάδεξ, πέηνεξ, παθίηζα, ημφαθα, 

πθαηάηζα ηαζ ηεναιζηά. Σα οθζηά αοηά δεκ οθίζηακηαζ ζδιακηζηή πδιζηή ή αζμθμβζηή 

ιεηαηνμπή, δεκ ιπμνμφκ κα δζαζπαζημφκ αζμθμβζηά, δεκ δζαθφμκηαζ, δεκ ηαίβμκηαζ, μφηε 

ζοιιεηέπμοκ ζε άθθεξ θοζζηέξ ή πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. Γεκ ακηζδνμφκ μφηε επζδνμφκ ζε 

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=530&lang=en
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=530&lang=en
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άθθα οθζηά. Δπίζδξ δεκ πνέπεζ κα πενζέπμοκ μοζίεξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ επζηίκδοκεξ 

βζα ημκ άκενςπμ ή ημ πενζαάθθμκ. Έηζζ δεκ παναηηδνίγμκηαζ επζηίκδοκα.  

 Ξφθμ, βοαθί (ππ ηγάιζα), πθαζηζηυ 

 Μείβιαηα αζθάθημο ηαζ μνοηηήξ πίζζαξ, θζκεναηυπζζζα ηαζ πνμσυκηα πίζζαξ (ππ οθζηά 

αζθαθηυζηνςζδξ) 

 Μέηαθθα (πνμσυκηα ζζδήνμο, παθημφ, πάθοαα, αθμοιζκίμο η.α. ηαζ ηα ηνάιαηά ημοξ) 

 Υχιαηα ηαζ οθζηά εηζηαθχκ (πενζθαιαακμιέκςκ πςιάηςκ εηζηαθήξ απυ ιμθοζιέκεξ 

ημπμεεζίεξ), πέηνεξ ηαζ ιπάγα εηζηαθχκ 

 Μμκςηζηά οθζηά ηαζ οθζηά δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ 

(αιζακημηζζιέκημ) 

 Γζάθμνα είδδ ιμκςηζηχκ οθζηχκ ππ ζοκεεηζηά ιμκςηζηά υπςξ πμθομονεεάκδ, θεθζγυθ 

(πμθοζηενίκδ), αθνμθέλ, οαθμαάιααηαξ 

 Τθζηά ηαηαζηεοχκ ιε αάζδ ημ βφρμ (βφρμξ, βορμζακίδεξ ηθπ) 

 Υνχιαηα, αενκίηζα 

 Πθαζηζηά υπςξ πμθοαζεοθέκζμ 

 Άθθα οθζηά 

(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γζμοαακάηδξ, 2015, ECORYS, 2014) 

 

Μία εκδεζηηζηή εζηυκα ηςκ ΑΔΚΚ, υπςξ πνμηφπημοκ ιεηά απυ ηαηεδάθζζδ εκυξ ηηζνίμο 

πανμοζζάγεηαζ αημθμφεςξ. Γζαηνίκμκηαζ αδνακή οθζηά, πέηνεξ, ημφαθα, ιέηαθθα, λφθμ, 

ηαθχδζα ηαζ άθθα οθζηά 
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Δζηυκα 1-1: Απυαθδηα Δηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ (δζαηνίκμκηαζ ημφαθα, λφθα, 

ιέηαθθα ηαζ άθθα οθζηά- πδβή: https://www.finobeton.gr/product/epexergasia-aekk/) 

Χξ επζπθέμκ πανάδεζβια ηςκ ΑΔΚΚ πανμοζζάγεηαζ δ αηυθμοεδ εζηυκα. ε αοηήκ δζαηνίκμκηαζ 

ΑΔΚΚ ζε ηάδμ ζοθθμβήξ/ ημκηέζκεν πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ βζα ηδκ (πνμζςνζκή) 

ζοθθμβή ηαζ εκδεπμιέκςξ ηδ ιεηαθμνά αοημφ ημο είδμοξ ηςκ απμαθήηςκ. Δηηυξ απυ ηα αδνακή 

οθζηά (πέηνεξ, πχια), δζαηνίκμκηαζ απυαθδηα ζοζηεοαζζχκ (πανηί) πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα 

ΑΔΚΚ 

 

https://www.finobeton.gr/product/epexergasia-aekk/
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Δζηυκα 1-2: ΑΔΚΚ ζε ηάδμ ζοθθμβήξ (πδβή: 

http://www.myvolos.net/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89

%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83/) 

Ονζζιέκα απυ ηα οθζηά πμο ακαθένεδηακ είκαζ επζηίκδοκα. Σα επζηίκδοκα οθζηά, πανάβμοκ 

ηονίςξ ζηζξ ηαηεδαθίζεζξ επζηίκδοκα απυαθδηα ηαζ πνεζάγμκηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπήξ ηαηά ηδκ 

απμιάηνοκζή ημοξ ηαζ ηδκ ιεηέπεζηα δζαπείνζζή ημοξ. Σα οθζηά αοηά ακαθένμκηαζ ηαζ ζηζξ ζε 

ζπεηζηέξ κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ (ππ ζηδκ Οδδβία 91/689/ΔΟΚ, ηαζ ζηδκ απυθαζδ ημο 

οιαμοθίμο 94/904/ΔΟΚ). Ακαθοηζηυηενα, επζηίκδοκα οθζηά ζηα ΑΔΚΚ πενζθαιαάκμοκ 

 Πνμζεεηζηά ζηονμδέιαημξ ιε αάζδ δζαθοηζηά 

 Πνμζηαηεοηζηά πδιζηά βζα ηδκ οβναζία 

 Κυθθεξ 

 Μείβιαηα ιε αάζδ ηδκ πίζζα 

 Τθζηά πμο πενζέπμοκ αανέα ιέηαθθα (π.π. ιυθοαδμ) 

 Ονοηηέξ ίκεξ (ιμκςηζηά) 

 Γζάθμνεξ ααθέξ ηαζ αενκίηζα 

 Δπελενβαζιέκδ λοθεία 

 Ρδηίκεξ 

 Γορμζακίδεξ 

 Άδεζα ή ιζζμβειάηα δμπεία ηαοζίιςκ/θζπακηζηχκ ιδπακδιάηςκ 

 Ζθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ πμο πενζέπμοκ ημλζηέξ μοζίεξ 

 Φοηηζηά πμο πενζέπμοκ CFC (ηεηναπθςνμθεμνμάκεναηεξ) 

 οζηήιαηα πονυζαεζδξ πμο πενζέπμοκ CFC 

 Ραδζεκενβέξ μοζίεξ 

(http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=article&id=358:2013-03-

07-14-02-09&catid=57&Itemid=530&lang=en, Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Σζζνμβζάκκδξ, 

2018, Γζμοαακάηδξ, 2015, Κμονιμφζδξ, 2013) 

Πενζζζυηενα ζημζπεία βζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα πμο ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζηα ΑΔΚΚ, ιαγί ιε 

ηδκ πδβή ημοξ δίκμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα:  

Οοζία/ έκςζδ Υνήζδ/ φπανλδ ζε 

Αιίακημξ Δλοβίακζδ παθαζχκ ηηδνίςκ 

Βεκγυθζμ Βεκγίκδ 

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=article&id=358:2013-03-07-14-02-09&catid=57&Itemid=530&lang=en
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=article&id=358:2013-03-07-14-02-09&catid=57&Itemid=530&lang=en
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Πνζμκίδζα λφθμο (ιπμνεί κα πενζέπμοκ 

μοζίεξ υπςξ ααθέξ ηαζ αενκίηζα) 
Ξοθμονβζηέξ ενβαζίεξ 

Νζηέθζμ Ζθεηηνμζοβημθθήζεζξ 

Υνςιζηυξ ρεοδάνβονμξ Αθαίνεζδ ακηζζηςνζαηχκ 

Κάδιζμ Αθαίνεζδ επζπνζζιάηςκ 

Δκχζεζξ πνςιίμο IV Πνμζηαζία λφθμο 

Γζμλίκεξ Καιέκα οθζηά ή ηαηαζηεοέξ 

Γζπθςνμιεεάκζμ Γζαθφηδξ 

Φμνιαθδεΰδδ Καεανζζιυξ, απμθφιακζδ 

Υνςιζηυξ ιυθοαδμξ Αθαίνεζδ επζπνζζιάηςκ 

οκεεηζηέξ ίκεξ Μμκχζεζξ 

Πμθοπθςνζςιέκα δζθαζκφθζα PCB Λαιπηήνεξ αενίμο 

Υθςνζςιέκμζ οδνμβμκάκεναηεξ Γζαθφηεξ 

Πίκαηαξ 1-2: Δπζηίκδοκα απμαθήηςκ ζηα ΑΔΔΚ ιαγί ιε ηδκ πδβή ημοξ. (Πδβή: Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012) 

οκμπηζηά ηα επζηίκδοκα απυαθδηα ηαζ μζ επζπηχζεζξ ημοξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ 

πίκαηα 
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Πίκαηαξ 1-3: Πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ απυ επζηίκδοκα ΑΔΚΚ (πδβή: Γζμοαακαηδξ, 2015)  
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Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ ενβαζζχκ απυ ηζξ μπμίεξ πανάβμκηαζ (ηδκ πδβή ημοξ), ιπμνεί κα βίκεζ 

ηαζ έκαξ άθθμξ δζαπςνζζιυξ ζηα ΑΔΚΚ. οβηεηνζιέκα, ιε αάζδ ημκ δζαπςνζζιυ αοηυ, ηα 

ΑΔΚΚ πςνίγμκηαζ ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ:  

Α) Απυαθδηα Δηζηαθχκ: Δδχ εκηάζζμκηαζ δ άιιμξ, ηα ιδηνζηά πχιαηα εηζηαθχκ, ημ παθίηζ, 

μζ πέηνεξ, δ άνβζθμξ, δ άιιμξ ηαζ άθθα οθζηά πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ. Πανάβμκηαζ ζπεδυκ ζε 

υθεξ ηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Μπμνμφκ κα πνμέθεμοκ ηαζ απυ θοζζηά θαζκυιεκα, 

υπςξ οπενπεζθίζεζξ πεζιάννςκ, ηαημθζζεήζεζξ μδχκ ηαζ άθθα Ζ ζφζηαζή ημοξ ιεηααάθθεηαζ 

ζδιακηζηά απυ ηα βεςθμβζηά δεδμιέκα. (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Γζμοαακάηδξ, 2015) 

Β) Απυαθδηα Καηεδαθίζεςκ – Μπάγα: Δδχ εκηάζζμκηαζ οθζηά υπςξ πχια, παθίηζα ηαζ πέηνεξ, 

ημιιάηζα ζηονμδέιαημξ, επζπνίζιαηα, πθίκεμζ (ημφαθα), πθάηεξ επζζηνχζεςξ, ιάνιανα, βφρμξ, 

άιιμξ, πθαζηζημί ζςθήκεξ, ημιιάηζα εζδχκ οβζεζκήξ ηθπ. Υαναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθδ 

ακμιμζμβέκεζα ηαζ ζφζηαζή ημοξ ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ, ηδκ παθαζυηδηα, ηδ πνήζδ 

ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο ηηζνίμο ή ηδξ ηαηαζηεοήξ. Σα απυαθδηα αοηά πανάβμκηαζ απυ ηδκ ελ 

μθμηθήνμο ή επζιένμοξ (επζθεηηζηή) ηαηεδάθζζδ ηςκ ηαηαζηεοχκ, απυ ηδκ ηαηεδάθζζδ 

παθαζχκ μζημδμιχκ, ηδκ εηηέθεζδ ζδιακηζηχκ εζςηενζηχκ πανειαάζεςκ ζε μζημδμιέξ (π.π. 

ηαεαίνεζδ ιεζμημζπζχκ η.θπ.), απυ ηζξ επζζηεοέξ ή ακηζηαηαζηάζεζξ δαπέδςκ απυ πθαηάηζα, 

ιςζασηά, ιάνιανα η.θπ. απυ ηζξ επζζηεοέξ ζε ηηίνζα ηαζ ηεπκζηά ένβα πμο παεαίκμοκ γδιζά απυ 

ζεζζιυ ή πονηαβζά. (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Γζμοαακάηδξ, 2015) 

Γ) Απυαθδηα ενβμηαλίςκ: Δδχ εκηάζζμκηαζ ηα απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ απυ ηδ θεζημονβία 

ενβμηαλίςκ, υπςξ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ, ηαηεδάθζζδξ, επζζηεοήξ, πνμζεήηδξ, επέηηαζδξ ηαζ 

ακαηαίκζζδξ. Μεβάθμ πμζμζηυ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ είκαζ ηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ μζημδμιζηχκ 

οθζηχκ. Απμηεθμφκηαζ απυ οθζηά υπςξ πανηυκζ, πθαζηζηυ, πανηί, βοαθί, λφθμ, ιέηαθθα, 

ηαθχδζα, αενκίηζα, ζημζπεία επζηαθφρεςκ πνμζυρεςκ, ηυθθεξ ηθπ. διακηζηυ πμζμζηυ ηςκ 

άπνδζηςκ οθζηχκ πμο πανάβμκηαζ ζηα ενβμηάλζα πνμένπμκηαζ απυ ηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ ηςκ 

μζημδμιζηχκ οθζηχκ (ππ πάνηζκεξ ζοζηεοαζίεξ) (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Γζμοαακάηδξ, 2015). 

 

Γ) Απυαθδηα Οδμπμζίαξ: Δδχ εκηάζζμκηαζ οθζηά μδμζηνχιαημξ υπςξ δ άζθαθημξ, οθζηά 

αάζεςκ, υπςξ παθίηζ, άιιμξ, αθθά ηαζ άθθα οθζηά πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ενβαζίεξ 

απμλήθςζδξ, ακαηαηαζηεοήξ ηαζ επζδζυνεςζδξ μδχκ. (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Γζμοαακάηδξ, 

2015). 

 

Γζα κα οπάνπεζ ημζκή μνμθμβία ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ζηα απυαθδηα ηαζ κα αμδεδεεί δ 

πνμζπάεεζα βζα ημζκή ζηναηδβζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ, δ 

Δονςπασηή Δπζηνμπή, ιε ηδκ απυθαζδ 94/3/ΔΚ, έπεζ ηαηανηίζεζ ημκ Δονςπασηυ Καηάθμβμ 

Απμαθήηςκ. Ο Δονςπασηυξ Καηάθμβμξ Απμαθήηςκ (ΔΚΑ), απμηεθεί μκμιαημθμβία ακαθμνάξ 

ηαζ είκαζ έκαξ ιδ ελακηθδηζηυξ ηαηάθμβμξ απμαθήηςκ. Ο ηαηάθμβμξ ακαεεςνείηαζ ηαζ 

ηνμπμπμζείηαζ ακ πνεζαζηεί ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα. Σα απυαθδηα ημο Δ.Κ.Α. πμο 
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εεςνμφκηαζ επζηίκδοκα ζδιεζχκμκηαζ ιε αζηενίζημ. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ έκα οθζηυ πμο 

πενζθαιαάκεηαζ ζημκ Δ.Κ.Α. δεκ είκαζ απυαθδημ οπυ μπμζεζδήπμηε ζοκεήηεξ. Ο υνμξ είκαζ 

δυηζιμξ ιυκμ υηακ ζηακμπμζείηαζ μ μνζζιυξ ημο ιε αάζδ ημ άνενμ 3 ηδξ Οδδβίαξ 2008/98/EK. 

Σα ΑΔΔΚΚ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ιε ημκ ηςδζηυ 17 (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Μήηζζηαξ, 2015).  

Ακαθοηζηυηενα, παναηίεεκηαζ ηα ΑΔΚΚ απυ ημκ ηαηάθμβμ απμαθήηςκ (Δονςπασηυξ Καηάθμβμξ 

Απμαθήηςκ), ζφιθςκα ιε ημ Πανάνηδια ηδξ απυθαζδξ 2000/532/ΔΚ, υπςξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί 

ιε ηζξ Απμθάζεζξ 2001/118/ΔΚ, 2001/119//ΔΚ ηαζ 2001/573/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ Δ.Κ.  

ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΥΧΜΑΣΟ ΔΚΚΑΦΖ ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΔΝΔ ΣΟΠΟΘΔΗΔ)  

Αλά θαηεγνξία 

17 01 ζθπξόδεκα, ηνύβια, πιαθάθηα θαη θεξακηθά 

17 01 01 ζηονυδεια 

17 01 02 ημφαθα 

17 01 03 πθαηάηζα ηαζ ηεναιζηά 

17 01 06* ιείβιαηα ή επζιένμοξ ζοζηαηζηά απυ ζηονυδεια, ημφαθα, πθαηάηζα ηαζ ηεναιζηά 

πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

01 07 ιείβια ζηονμδέιαημξ, ημφαθςκ, πθαηαηίςκ ηαζ ηεναιζηχκ εηηυξ εηείκςκ πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ζδιείμ 17 01 06 

 

17 02 μύιν, γπαιί θαη πιαζηηθό 

17 02 01 λφθμ 

17 02 02 βοαθί 

17 02 03 πθαζηζηυ 

17 02 04* βοαθί, πθαζηζηυ ηαζ λφθμ πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ ή έπμοκ ιμθοκεεί απυ 

αοηέξ 

 

17 03 κείγκαηα αζθάιηνπ θαη νξπθηήο πίζζαο, ιηζαλζξαθόπηζζα θαη πξντόληα πίζζαο 

17 03 01* ιείβιαηα μνοηηήξ αζθάθημο πμο πενζέπμοκ θζεακεναηυπζζζα 

17 03 02 ιείβιαηα μνοηηήξ αζθάθημο εηηυξ εηείκςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ζδιείμ 03 01 

17 03 03* θζεακεναηυπζζζα ηαζ πνμσυκηα πίζζαξ 

 

17 04 κέηαιια (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο) 

17 04 01 παθηυξ, ιπνμφκηγμξ, μνείπαθημξ 

17 04 02 αθμοιίκζμ 

17 04 03 ιυθοαδμξ 

17 04 04 ρεοδάνβονμξ 

17 04 05 ζίδδνμξ ηαζ πάθοααξ 

17 04 06 ηαζζίηενμξ 
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17 04 07 ακάιεζηηα ιέηαθθα 

17 04 09* απυαθδηα ιεηάθθςκ ιμθοζιέκα απυ επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

17 04 10* ηαθχδζα πμο πενζέπμοκ πεηνέθαζμ, θζεακεναηυπζζζα ηαζ άθθεξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

17 04 11 ηαθχδζα εηηυξ εηείκςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ζδιείμ 04 10 

 

17 05 ρώκαηα (πεξηιακβαλνκέλσλ ρσκάησλ εθζθαθήο από κνιπζκέλεο ηνπνζεζίεο), πέηξεο 

θαη κπάδα εθζθαθώλ 

17 05 03* πχιαηα ηαζ πέηνεξ πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

17 05 04 πχιαηα ηαζ πέηνεξ άθθα απυ ηα ακαθενυιεκα ζημ ζδιείμ 17 05 03 

17 05 05* ιπάγα εηζηαθχκ πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

17 05 06 ιπάγα εηζηαθχκ άθθα απυ ηα ακαθενυιεκα ζημ ζδιείμ 17 05 05 

17 05 07* ένια ζζδδνμηνμπζχκ πμο πενζέπεζ επζηίκδοκεξ μοζίεξ  

17 05 08 ένια ζζδδνμηνμπζχκ εηηυξ εηείκμο πμο πενζθαιαάκεηαζ ζημ ζδιείμ 17 05 07 

 

17 06 κνλσηηθά πιηθά θαη πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

17 06 01* ιμκςηζηά οθζηά πμο πενζέπμοκ αιίακημ 

17 06 03* άθθα ιμκςηζηά οθζηά πμο απμηεθμφκηαζ απυ επζηίκδοκεξ μοζίεξ ή ηζξ πενζέπμοκ 

17 06 04 ιμκςηζηά οθζηά εηηυξ εηείκςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ζδιεία 06 01 ηαζ 06 03 

17 06 05* οθζηά δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ 

 

17 08 πιηθά δνκηθώλ θαηαζθεπώλ κε βάζε ην γύςν 

17 08 01* οθζηά δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ιε αάζδ ημ βφρμ ιμθοζιέκα απυ επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

08 02 οθζηά δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ιε αάζδ ημ βφρμ εηηυξ εηείκςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ 

ζδιείμ 17 08 01 

 

17 09 άιια απόβιεηα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ 

17 09 01* απυαθδηα δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ πμο πενζέπμοκ οδνάνβονμ 

17 09 02* απυαθδηα δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ πμο πενζέπμοκ PCB (π.π. 

ζηεβακςηζηά οθζηά πμο πενζέπμοκ PCB, δάπεδα ιε αάζδ νδηίκεξ πμο πενζέπμοκ PCB, ιμκάδεξ 

ζηεβακμπμζδιέκδξ οαθυθναλδξ πμο πενζέπμοκ PCB, ποηκςηέξ πμο πενζέπμοκ PCB) 

17 09 03* άθθα απυαθδηα δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ (πενζθαιαακμιέκςκ 

ιεζβιάηςκ απμαθήηςκ) πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

17 09 04 ιείβιαηα απμαθήηςκ δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ εηηυξ εηείκςκ πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ζδιεία 17 09 01, 17 09 02 ηαζ 17 09 03. 

(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, http://www.sanke.gr/wp-content/uploads/2017/10/sda-aekk.pdf, 

http://anakyklosi-am.gr/, 

http://old.efepae.gr/data/draseis/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%

CE%B7%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%C

http://www.sanke.gr/wp-content/uploads/2017/10/sda-aekk.pdf
http://anakyklosi-am.gr/
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F%83%CE%B7/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9

F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%A4%CE%A9

%CE%9D.pdf) 

 

1.3 Πεγέο πξνέιεπζεο  

 

Σα ΑΔΚΚ πανάβμκηαζ ηαηά ηζξ μζημδμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ενβαζίεξ ηάεε είδμοξ, δδθαδή 

ηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ ηαζ δδιμζίςκ οπμδμιχκ, ηδκ μθζηή ή ιενζηή ηαηεδάθζζδ ηηζνίςκ ηαζ 

οπμδμιχκ, ηζξ ακαηαζκίζεζξ ηηζνίςκ, ηζξ επζζηεοέξ, πενζθνάλεζξ ηαζ πενζζημζπίζεζξ ηαημζηζχκ 

ή/ηαζ ηηζνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ μδχκ, ηα οθζηά απυ ηζξ 

δζενβαζίεξ πμο βίκμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ (πθαζηζηά, ααθέξ, ιέηαθθα, η.α.) αθθά ηαζ ημκ 

δθεηηνμιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ. Δπίζδξ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ένβςκ ηεπκζηχκ 

οπμδμιχκ, δδθαδή ηαηαζηεοέξ, επζζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, δνυιςκ, βεθονχκ, ζδνάββςκ, 

απμπεηεοηζηχκ δζηηφςκ, πεγμδνμιίςκ, ακαπθάζεζξ πχνςκ η.α. Δπζπθέμκ, ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ 

Α.Δ.Κ.Κ. πανάβμκηαζ απυ ηζξ εηζηαθέξ ηαζ ηζξ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ (υπςξ ζεζζιμί, πθδιιφνεξ, 

ηαημθζζεήζεζξ, ηθπ). Πνμένπμκηαζ απυ ηαηεζηναιιέκα οθζηά, επζπθέμκ οθζηά πμο ζημ ηέθμξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηα μπμία δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ, «εκδζάιεζα» απυαθδηα ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα απμηεθέζμοκ έκα οθζηυ ηαζ ηα απμννίιιαηα ζοζηεοαζίαξ (ππ πανηί/ 

πανηυκζ, πθαζηζηά υπςξ πμθοπνμποθέκζμ, πμθοαζεοθέκζμ) ηαζ άθθα. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 

2012, Γζμοαακάηδξ, 2015, Γνφθθδξ, 2017, Πενζθένεζα Θεζζαθίαξ, 2016 ) 

(http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=5

30&lang=en ) 

 

1.4 Φαξαθηεξηζηηθά, ζύζηαζε θαη παξαγόκελεο πνζόηεηεο  

Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ ΑΔΚΚ ελεηάγμκηαζ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, υπςξ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ 

δοκαημηήηςκ επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ. Δλανηχκηαζ απυ πανάβμκηεξ υπςξ ηα οθζηά απυ ηα 

μπμία απμηεθμφκηαζ (ζηονυδεια, ιέηαθθμ, λφθμ ηηθ). Δπδνεάγμκηαζ απυ ιία ζεζνά απυ 

πανάβμκηεξ, υπςξ δ πενίμδμξ ηαζ ηα οθζηά ηδξ ηαηαζηεοήξ (βζα πανάδεζβια κέα ηηίνζα δεκ 

πενζέπμοκ αιίακημ ηαεχξ έπεζ απαβμνεοηεί δ πνήζδ ημο), ημ είδμξ ηαζ δ πνήζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ, 

μζ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ δ πμθζηζζηζηή ηαζ μζημκμιζηή αλία ηδξ 

ηαηαζηεοήξ (Γζμοαακάηδξ, 2015, Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

Απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ, ζδιακηζηυ νυθμ βζα 

ηδκ ιεηαθμνά ηαζ υπζ ιυκμ παίγεζ δ ποηκυηδηα ή εζδζηυ αάνμξ. Γεκζηά ιεηααάθθεηαζ ιε ηδ 

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=530&lang=en
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=530&lang=en
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ζφζηαζδ, αθθά ηοιαίκεηαζ απυ 320 – 2000 kg/m
3
. Ζ δ ιέζδ ποηκυηδηα ηςκ απμαθήηςκ 

ηαηεδαθίζεςκ είκαζ πενίπμο 1,6 tn/m
3 

. Γζα άθθα οθζηά υπςξ πχια ηαζ απυαθδηα εηζηαθχκ, 

είκαζ πενίπμο 400-960 kg/m
3
 (Μήηζζηαξ, 2015, http://www.prosodol.gr/?q=el/node/480, 

Κμονιμφζδξ, 2013).  

Ζ πμζυηδηα ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ 

ακένπεηαζ ζε πενίπμο έκα ηυκμ ακά ηάημζημ ηαζ έημξ. Χζηυζμ έπεζ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ ιε ημ 

πνυκμ, ηδκ πενζμπή ηθπ. ππ δ πμζυηδηά ημοξ ελανηάηαζ ζδιακηζηά απυ ημκ ανζειυ, ημ είδμξ ηαζ 

ημ ιέβεεμξ ηςκ ιεβάθςκ ηεπκζηχκ ένβςκ. Μία εηηίιδζδ ηςκ πμζμηήηςκ πμο πανάβμκηαζ ακά 

ημκ ηυζιμ δίκεηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα. ημκ πίκαηα δίκεηαζ ηαζ ιζα πνμζέββζζδ ηδξ 

παναβςβήξ απμαθήηςκ ζε ηυκμοξ ακά ηάημζημ (πδβή ημο πθδεοζιμφ https://os-

connect.com/pop/p2n.asp).  

 

Country 
Year 

available 

Construction & Demolition 

waste (*1000 t)  

Tones / 

capita 

Canada 2002 3372 0,10 

USA 2005 136000 0,46 

Japan 2003 55446 0,43 

Korea 2004 54198 1,13 

Australia 2005 13741 0,68 

Austria 2004 28600 3,49 

Belgium 2003 16951 1,63 

Czech R. 2004 11472 1,12 

Denmark 2003 3785 0,70 

Finland 2004 20843 3,97 

Germany 2004 178559 2,16 

Greece 2003 5000 0,45 

Hungary 2004 4239 0,42 

Iceland 2004 17 0,06 

Ireland 2005 14931 3,60 

Italy 2005 46459 0,80 

Luxembourg 2004 6808 14,64 

Netherlands 2004 24000 1,47 

Norway 2005 940 0,20 

Slovak R. 2002 795 0,15 

Sweden 2004 7258 0,80 

Switzerland 2004 11900 1,64 

UK 2004 109000 1,83 

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/480
https://os-connect.com/pop/p2n.asp
https://os-connect.com/pop/p2n.asp
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Πίκαηαξ 1-4: Πμζυηδηεξ παναβςβήξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηαηεδάθζζδξ (ΑΚΚ), ζε 1000 

ηυκμοξ ζε δζάθμνεξ πχνεξ (πδβή: Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

ηζξ ηζιέξ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ, ςζηυζμ οπεκεοιίγεηαζ υηζ ελανηχκηαζ απυ ημ 

έημξ, μ μνζζιυξ δεκ είκαζ εκζαίμξ βζα υθεξ ηζξ πχνεξ, δ ηαηαβναθή δεκ είκαζ πακημφ 

ζοζηδιαηζηή, εκχ ζδιεζχκεηαζ υηζ μ πθδεοζιυξ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ 100% ζςζηυξ βζα ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πνμκζά. Ακαθοηζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο πίκαηα οπάνπμοκ 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ. Ζ παναβςβή ΑΚΚ ακά ηάημζημ ιεηααάθθεηαζ 

ζδιακηζηά απυ 0,06 ηυκμοξ ακά ηάημζημ (Ηζθακδία) ζε 14 ηυκμοξ ακά ηάημζημ (Λμολειαμφνβμ). 

Χζηυζμ αοηέξ μζ δφμ πχνεξ έπμοκ παιδθυ πθδεοζιυ ηαζ απμηεθμφκ «ελαίνεζδ». Υχνεξ υπςξ δ 

Δθθάδα, δ Οοββανία ηαζ δ θμααηία), πανμοζζάγμοκ παιδθή παναβςβή (ηάης ηςκ 500 kg 

εηδζίςξ ακά ηάημζημ).  

ζμκ αθμνά ηδκ Δονχπδ, απυ ημ 1998 ιέπνζ ημ 2007, μ ηαηαζηεοαζηζηυξ ηθάδμξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ηα ΑΔΚΚ είπε αολδεεί ανηεηά. Χζηυζμ ιε ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ ημ 2007, δ παναβςβή 

ΑΔΚΚ άνπζζε κα ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά. Δκδεζηηζηά, μζ πμζυηδηεξ ημ 2011 ήηακ πενίπμο ίδζεξ ιε 

ημ 1999. φιθςκα ιε ηα πζμ πνυζθαηα ζημζπεία, ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ηα ΑΔΚΚ απμηεθμφκ 

πενίπμο ημ 25 - 30 ημζξ εηαηυ ημο ζοκυθμο ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ. Χζηυζμ ζδιεζχκεηαζ 

υηζ οπάνπεζ δοζημθία ζοβηνίζεςκ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ, δζυηζ οπάνπμοκ δζαθμνεηζημί μνζζιμί ηαζ 

δ ηαηαβναθή ηςκ πμζμηήηςκ ιε αηνίαεζα απμηεθεί έκα δφζημθμ ένβμ. Έηζζ, μζ πμζυηδηεξ 

ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ημ έημξ ηαζ ιε ηδκ πδβή. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, 

ηα απυαθδηα ηαηαζηεοήξ ηαζ ηαηεδάθζζδξ οπμθμβίγμκηαζ βζα ημ 2002 ζε 510 εηαημιιφνζα 

ηυκμοξ ή 1,1 ηυκμοξ ακά ηάημζημ, βζα ημ 2004 ζε 866 εηαημιιφνζα ηυκμοξ ή 1,8 ηυκμοξ ακά 

ηάημζημ ηαζ βζα ημ 2006 ζε 970 εηαημιιφνζα ηυκμοξ ή 2 ηυκμοξ ακά ηάημζημ 

(https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk, μιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012).  

Πζμ πνυζθαηα ζημζπεία βζα ηδκ παναβςβή αθθά ηαζ ηδκ ακαηφηθςζδ ΑΔΚΚ ακά ηάημζημ ηαζ 

ζοκμθζηά δίκμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ πμο αημθμοεμφκ   

https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk
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Πίκαηαξ 1-5:  Παναβςβή ΑΔΚΚ ακά ηάημζημ ζηδκ ΔΔ  (πδβή: Μαονίδμο, 2014) 

 

Ζ πνήζδ ηςκ οθζηχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ (ηαηαζηεοή κέςκ ηηζνίςκ ηαζ ακαηζκήζεζξ) 

πανμοζζάγεηαζ ζημ αηυθμοεμ δζάβναιια, βζα ηα έηδ 2003-2011 ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ (ΔΔ-27). Χξ ζοκέπεζα ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ, ακαιέκεηαζ ζε ιενζηά πνυκζα δ 

παναβςβή ακηίζημζπςκ ακαθμβζχκ ζηα απυαθδηα. : 
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Γζάβναιια 1-1: Υνήζδ οθζηχκ ηαηαζηεοχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ ηαζ ηδκ επζζηεοή/ 

ακαηαίκζζδ οθζζηάιεκςκ ηηζνίςκ (πδβή: ECORYS, 2014) 

Σμκίγεηαζ εδχ ημ εέια πμο αθμνά ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηδξ παναβςβήξ ΑΔΚΚ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ηςκ πμζμζηχκ ηδξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ ακαηφηθςζήξ ημοξ. Υχιαηα ηαζ 

πέηνεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ εηζηαθέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαηαζηεοαζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε 

οπμδμιέξ, δδιυζζα ένβα ηθπ) δεκ οπμθμβίγμκηαζ ηαζ άνα δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζημκ 

οπμθμβζζιυ ηςκ πμζμζηχκ ακαηφηθςζδξ. Δπεζδή ημ νεφια αοηυ απμηεθεί ζδιακηζηυ πμζμζηυ 

ηςκ ΑΔΚΚ, (ππ έςξ ηαζ 80% ζηδ Γαθθία), δ ιδ αέααζδ ελ μθμηθήνμο έκηαλή ημοξ ζηζξ εεκζηέξ 

ζηαηζζηζηέξ δδιζμονβεί ακαηνίαεζεξ ζηζξ εεκζηέξ ζηαηζζηζηέξ, Δπίζδξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 

(27 πχνεξ) παναηδνείηαζ ιία ζδιακηζηή παναβςβή ζε ζοβηεηνζιέκεξ πχνεξ. οβηεηνζιέκα, μζ 6 

πχνεξ ιε ορδθή παναβςβή ακά ηάημζημ πανάβμοκ ιεβάθμ πμζμζηυ (ζπεδυκ 70%) ημο ζοκυθμο 

ηςκ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ. Χζηυζμ ζε αοηέξ ηζξ πχνεξ μζ ηάημζημζ απμηεθμφκ 32% ημο 

πθδεοζιμφ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

διεζχκεηαζ υηζ ζοκήεςξ δεκ βίκεηαζ δζάηνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ απυ αοηχκ απυ 

ηαηεδαθίζεζξ. θα εεςνμφκηαζ μζημδμιζηά απυαθδηα ζημ ζφκμθυ ημοξ, ςζηυζμ έπμοκ ανηεηά 

δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά, ηυζμ ςξ πνμξ ηζξ πμζυηδηεξ, ηδ ζφκεεζδ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

ακάηηδζδξ. Γζα πανάδεζβια, ζηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ακαιέκεηαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ απμαθήηςκ ζοζηεοαζίαξ (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γζμοαακάηδξ, 2015). 

ημ αηυθμοεμ δζάβναιια πανμοζζάγεηαζ δ ζοκμθζηή ηαηακμιή ηςκ απμαθήηςκ ζηζξ πχνεξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ (ΔΔ- 27), ακάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζδ. πςξ θαίκεηαζ, ημ πμζμζηυ ηςκ 

ΑΔΚΚ είκαζ 32,9%  
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Γζάβναιια 1-2: Πμζμζηυ απμαθήηςκ ακάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζδ ζηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ (πδβή: 

Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

 

φιθςκα ιε άθθδ πδβή, δ παναβςβή απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ εηηυξ ηςκ 

ιεβάθςκ απμαθήηςκ μνοηηχκ ήηακ ημ 2016 ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 40,9 εηαημιιφνζα ηυκμζ. Ζ 

πμζυηδηα αοηή είκαζ ιεζςιέκδ ηαηά πενίπμο 5,1% απυ ηδκ ακηίζημζπδ ημο 2010, πμο ήηακ 43,1 

εηαημιιφνζα ηυκμζ. Ζ ελέθζλδ ηδξ παναβςβήξ αοηχκ υπςξ ηαζ άθθςκ απμαθήηςκ θαίκεηαζ ζημ 

αηυθμοεμ δζάβναιια.   
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Γζάβναιια 1-3: Ζ παναβςβή απμαθήηςκ ζηδκ ΔΔ βζα ηα έηδ 2010- 2016 (εηηυξ ηςκ απμαθήηςκ 

ελμνφλεςκ - πδβή: https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-

economy/waste-generation) 

ηδκ Δθθάδα, ζφιθςκα ιε παθαζυηενα ζημζπεία, (ιεθέηδ ημο 2006 απυ ημ ηυηε ΤΠΔΥΧΓΔ), δ 

πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ (ηαηαζηεοέξ 

ηαζ ηαηεδαθίζεζξ) ήηακ πενίπμο ζε 6-7 εηαη. ηυκμοξ εηδζίςξ. Μάθζζηα θυβς έθθεζρδξ ζημκ 

ιδπακζζιυ ηαηαβναθήξ οπμθμβίγεηαζ υηζ δ παναβςβή ήηακ αηυια ορδθυηενδ, Ζ πμζυηδηα αοηή 

ηςκ ΑΚΚ είκαζ ζδιακηζηά αολδιέκδ πενίπμο 50%) ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναβςβή απμαθήηςκ ημο 

2002. Σμ 2006, μζ 3.880.406 ηυκμζ απμαθήηςκ πνμένπμκηακ απυ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ηαζ 

2.947.360 ηυκμζ απυ ενβαζίεξ ηαηεδάθζζδξ. Χζηυζμ, δ πμζυηδηα αοηή έπεζ ιεζςεεί ζδιακηζηά, 

θυβς ηδξ ηνίζδξ ζημκ ηθάδμ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. 

https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk, μιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γζμοαακάηδξ, 2015). Δκδεζηηζηά, ημ έημξ 2017, μ ζοκμθζηυξ υβημξ ηςκ 

Α.Δ.Κ.Κ πμο μδδβήεδηακ πνμξ αλζμπμίδζδ ιέζς ΔΓ ακήθεε ζε 963.516 ηυκμοξ (ΔΟΑΝ, 

2019).  

φιθςκα ιε κευηενα ζημζπεία, υπςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημκ πίκαηα 1 πμο πανμοζζάζηδηε 

πνμδβμοιέκςξ, μζ πμζυηδηεξ ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ ζηδκ 

Δθθάδα ήηακ 1,306 εηαημιιφνζα ηυκμζ ή 3,70% ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ απμαθήηςκ. Χζηυζμ 

ζδιεζχκεηαζ υηζ εηηζιήεδηακ ιυκμ ηα παναβυιεκα απυ ηα ένβα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ 

ηδξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, θυβς έθθεζρδξ ζημζπείςκ, δεκ έπμοκ πενζθδθεεί ηα πχιαηα 

εηζηαθχκ (ηςδζηυξ ΔΚΑ 17 05 04), ηα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηα ηεπκζηά ένβα ηαζ ηα 

ένβα μδμπμζίαξ. (ΔΓΑ, 2015). Γζαθμνεηζημί οπμθμβζζιμί εηηζιμφκ ηα ΑΔΚΚ ζηδ πχνα ιαξ ζε 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/waste-generation
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/waste-generation
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5.762.106 ηυκμοξ, υπμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ, εηζηαθχκ ηαζ 

ηαηαζηεοχκ. Άθθεξ ιεθέηεξ οπμθμβίγμοκ ηδκ εηήζζα παναβςβή ζηδκ Δθθάδα ζε 4,5-6 εηαη. 

ηυκμζ ζηενεά απυαθδηα ηαηαζηεοχκ-ηαηεδαθίζεςκ. Σα οθζηά αοηά απμηεθμφκηαζ απυ 

ζηονυδεια (μπθζζιέκμ ή άμπθμ) ηαηά 60-70%, ημφαθα ηαηά 30-35% ηαζ θμζπά ακαηοηθχζζια 

ηαηά 5-10%. Σμκίγεηαζ ηαζ πάθζ δ ζδιακηζηή ιείςζδ ζε ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα, πμο 

δεκ έπεζ οπμθμβζζηεί ελ μθμηθήνμο (αηυια ηαζ παναπάκς απυ 20% ζε εηήζζα αάζδ). (ΤΠΔΚΑ , 

2014, Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, http://www.easa-ike.gr/info.html#faq) 

Ζ ζφζηαζδ ηςκ Α.Δ.Κ.Κ. πμζηίθεζ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο νεφιαημξ είκαζ αδνακή απυαθδηα, 

υιςξ οπάνπεζ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ Α.Δ.Κ.Κ. πμο πενζέπεζ επζηίκδοκα οθζηά ή μοζίεξ πμο 

ακηζδνμφκ ιε άθθεξ ζηδκ ηαηά ηδκ δζάεεζή ημοξ. Δκδεζηηζηά παναηίεεηαζ ζημ αηυθμοεμ 

δζάβναιια (βνάθδια)βζα ηδκ ζφζηαζδ ηςκ ΑΔΚΚ: 

 

Γζάβναιια 1-4: Σοπζηή ζφζηαζδ Α.Δ.Κ.Κ. (πδβή: Γζμοαακάηδξ, 2015) 

 

διεζχκεηαζ υηζ απυαθδηα ηαηαζηεοχκ, δδθαδή ηα απυαθδηα πμο πνμένπμκηαζ απυ κέεξ 

ηαηαζηεοέξ είκαζ ζοκήεςξ πζμ «ηαεανά», θζβυηενμ ακαιειεζβιέκα ηαζ θζβυηενμ ιμθοζιέκα. 

Δλαζηίαξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ, δ δοκαηυηδηα ακάηηδζδξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηα απυαθδηα 

ηαηεδαθίζεςκ. Σμ πμζμζηυ ημοξ ζηα ΑΚΚ πμο πανάβμκηαζ ζοκμθζηά είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ 

ιζηνυ (π.π. 16% ζηδ Φζκθακδία). Σα απυαθδηα ηαηεδάθζζδξ (ηαζ απμηαηάζηαζδξ), απμηεθμφκ 

ορδθυηενμ πμζμζηυ ηςκ ΑΚΚ, ηείκμοκ κα είκαζ πζμ ιμθοζιέκα ηαζ ακαιειεζβιέκα. Λυβς αοηχκ 

είκαζ πζμ δφζημθδ δ ακάηηδζή ημοξ.(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012 

Έκαξ εκδεζηηζηυξ πίκαηαξ ηςκ ΑΔΚΚ πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα (ιε ιζηνέξ δζαθμνέξ, ηαεχξ 

πνμένπεηαζ απυ δζαθμνεηζηή πδβή)  

http://www.easa-ike.gr/info.html#faq
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Πίκαηαξ 1-6: Δφνμξ ηζιχκ πμζμηζηήξ ζφζηαζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ζε πχνεξ ηδξ Δ.Δ. εηηυξ ηςκ 

απμαθήηςκ εηζηαθχκ (Πδβή: Πενζθένεζα Θεζζαθίαξ, 2016) 

Δζδζηυηενα βζα ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ μ 

αηυθμοεμξ πζμ ακαθοηζηυξ πίκαηαξ: 

οζηαηζηυ Πμζμζηυ % Πμζμζηυ % 

 Απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ Απυαθδηα ηαηαζηεοχκ 

Άζθαθημξ 1,61 0,13 

ηονυδεια 19,99 9,27 

Οπθζζιέκμ ζηονυδεια 33,11 8,25 

Αηαεανζίεξ, πχια, θάζπδ 11,91 30,55 

Πέηνεξ 6,83 9,74 

Υαθίηζα 4,95 14,13 

Ξφθμ 7,46 10,95 

Σμφαθμ απυ ζηονυδεια 1,11 0,90 

Σμφαθμ 6,33 5,00 

Γοαθί 0,20 0,56 

Άθθα μνβακζηά 1,30 3,05 

Πθαζηζημί ζςθήκεξ 0,61 1,13 
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Άιιμξ 1,44 1,70 

Δκημζπζζιέκα έπζπθα 0,04 0,03 

Άπνδζηα ακηζηείιεκα 0,07 0,24 

Μέηαθθα 3,41 4,36 

φκμθμ 100,00 100,00 

Πίκαηαξ1-7: Δκδεζηηζηή ζφζηαζδ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ (πδβδ: 

Καηθυπμοθμξ, 2015) 

 

1.5 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα παξαγόκελα ΑΔΚΚ 

ηα ηηίνζα ηαζ ηζξ ηαηαζηεοέξ οπάνπεζ ζδιακηζηή ιάγα οθζηχκ ηα μπμία ζε μνζζιέκα πνυκζα εα 

έπμοκ ιεηαηναπεί ζε απυαθδηα. Μάθζζηα πενίπμο ημ 40-50% ημο ζοκυθμο οθζηχκ ελυνολδξ 

ηαηαθήβμοκ ζε ηηίνζα ή ζε ένβα οπμδμιχκ. Δπζπθέμκ ηάεε ηιήια ππ εκυξ ηηδνίμο, έπεζ 

δζαθμνεηζηή δζάνηεζα γςήξ. Ζ δζάνηεζα γςήξ ή πνήζδξ ηςκ οθζηχκ ελανηάηαζ πνςηίζηςξ απυ ηζξ 

θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο οθζημφ (ππ άθθδ δζάνηεζα γςήξ έπεζ μ θένςκ μνβακζζιυξ ηαζ άθθδ ηα 

επζπνίζιαηα), ηδκ ζςζηή πνήζδ ηαζ ζοκηήνδζή ημο. Δηηυξ ηδξ θοζζηήξ θεμνάξ, θυβς 

βεςθμβζηχκ ηαζ ηθζιαημθμβζηχκ παναβυκηςκ, δ δζάνηεζα πνήζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

δ παναβςβή ηςκ απμαθήηςκ επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ πμθζηζζηζηή ηαζ ημζκςκζηή αθθαβή, 

ππ ιε ηδ ζοκεπή αθθαβή πνήζδξ ηςκ ηηζνίςκ (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

οκμπηζηά, δ πμζυηδηα ηςκ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ πμο πανάβεηαζ ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ 

πανάβμκηεξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ: 

 Οζημκμιζημί πανάβμκηεξ: Οζ πμζυηδηεξ ηςκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ελανηχκηαζ απυ 

ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ/ πχναξ. Αοηυ δζυηζ είκαζ ζε άιεζδ 

ζοκάνηδζδ ιε ηζξ κέεξ ηαηαζηεοέξ, ηζξ ακαηαζκίζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηθπ. Γζα 

πανάδεζβια, ζηδκ Δθθάδα, μ υβημξ κέςκ μζημδμιχκ αάζεζ αδεζχκ (ζδζςηζηχκ, 

ηαημζηήζζιςκ ηαζ ιδ ηηζζιάηςκ) ιεζχεδηε πενζζζυηενμ απυ 21% βζα ημ 2011-2012 

(εηήζζα αάζδ), εκχ ηαζ παθαζμηένα οπήνπε ιείςζδ. Ζ ιείςζδ αοηή πμο μθείθεηαζ ζε 

δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ ππ μζημκμιζηή ηνίζδ, επδνεάγεζ ακηίζημζπα ηδκ παναβςβή 

απμαθήηςκ. 

 Καηαζηεοαζηζηέξ ζοκήεεζεξ ηαζ αημθμοεμφιεκδ ανπζηεηημκζηή: Σα είδδ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ πμο οπάνπμοκ ζηζξ ηαηαζηεοέξ έπμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε 

ηδ πχνα αθθά ηαζ ηδκ πενζμπή. Γζα πανάδεζβια, ημ λφθμ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ζε ηάπμζεξ πχνεξ, υπςξ δ Φζκθακδία, εκχ ημ ημφαθμ ηαζ ημ ζηονυδεια 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε άθθεξ υπςξ, ππ ζηδκ Δθθάδα. 
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 Σεπκζηά εέιαηα υπςξ ημ είδμξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ ηςκ παθζχκ ηαηαζηεοχκ, δ 

(παθζά ηαζ κέα) δζαεεζζιυηδηα ηςκ πυνςκ η.η.θ. Γζα πανάδεζβια, ηα απυαθδηα απυ 

ηηίνζα ιε ηαηαζηεοέξ απυ πθίκεμοξ, πέηνεξ η.θπ. ακαιέκεηαζ κα δζαθένμοκ απυ αοηά 

ηαηαζηεοχκ μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ ή ιεηαθθζηχκ ηαηαζηεοχκ.  

 Σμ είδμξ ηαζ δ πνήζδ ηςκ ηηζνίςκ. Γζα πανάδεζβια ημ είδμξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ 

απμαθήηςκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ή ηδκ ηαηεδάθζζδ ιίαξ πμθοηαημζηίαξ (δζαιενζζιάηςκ) 

ακαιέκεηαζ κα δζαθένεζ απυ ηηίνζμ (ίδζςκ μνυθςκ) πμο είκαζ κμζμημιείμ, αζμιδπακζηυ 

ηηίνζμ ή πχνμξ ζηάειεοζδξ (βηανάγ) 

(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Κμονιμφζδξ, 2013, Γζμοαακάηδξ, 2015) 

 

διεζχκεηαζ υηζ ακάθμβα ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηςκ ηηζνίςκ ζήιενα, εα ιεηααάθθμκηαζ 

ακηίζημζπα ηα οθζηά απυ ηα μπμία απμηεθμφκηαζ ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ ζημ ιέθθμκ. Έηζζ 

ακαιέκεηαζ κα πενζέπμοκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζηονμδέιαημξ, ηαζ πενζζζυηενα ιμκςηζηά οθζηά. 

Δπμιέκςξ πζεακυηαηα εα απαζημφκ πζμ ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ βζα ηδ ζςζηή επελενβαζία ηαζ 

ακαηφηθςζδ ημοξ (Κμονιμφζδξ, 2012).  

 

1.6 Υπνινγηζκόο παξαγόκελσλ πνζνηήησλ ΑΔΚΚ 

φιθςκα ηαζ ιε ηδκ κμιμεεζία, μζ δζαπεζνζζηέξ ΑΔΚΚ είκαζ οπμπνεςιέκμζ πνζκ λεηζκήζμοκ ηζξ 

μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ ή ηα ένβα οπμδμιχκ, κα οπμαάθθμοκ ζημζπεία βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

Απμαθήηςκ πμο ακαιέκεηαζ κα παναπεμφκ. Σα ζημζπεία πμο γδημφκηαζ αθμνμφκ ημ υκμια ηαζ ηδ 

δζεφεοκζδ ημο δζαπεζνζζηή, ημκ ηυπμ ηαζ ηδ δναζηδνζυηδηα πνμέθεοζδξ ηςκ απμαθήηςκ, ημκ 

ηφνζμ ημο ένβμο, ηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηαη’ υβημ (η.μ.) ή ηαηά αάνμξ (η.α.) ηςκ απμαθήηςκ 

πμο εηηζιάηαζ υηζ εα παναπεεί απυ ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο, ηζξ πμζυηδηεξ η.μ ή η.α. ακά 

ηαηδβμνία απμαθήηςκ πμο εηηζιάηαζ υηζ εα παναπεμφκ, ζφιθςκα ιε ημκ Δονςπασηυ Καηάθμβμ 

Απμαθήηςκ. Δπίζδξ πενζθαιαάκεηαζ πμζμηζηή εηηίιδζδ αθθά ηαζ εηηίιδζδ ημο ηφπμο ηςκ 

οθζηχκ πμο ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημ δζαπεζνζζηή, εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηςκ οθζηχκ πμο εα μδδβδεμφκ πνμξ ακαηφηθςζδ – αλζμπμίδζδ, εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

ηαηαθμίπςκ βζα οβεζμκμιζηή ηαθή ηαζ επζηονςιέκμ ακηίβναθμ ηδξ ζφιααζδξ ημο δζαπεζνζζηή ιε 

εβηεηνζιέκμ ζφζηδια εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ή οπεφεοκδ δήθςζδ ημο δζαπεζνζζηή υηζ 

εα ζοκενβαζεεί ιε εβηεηνζιέκμ ζφζηδια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ πμο 

εα παναπεμφκ απυ ημ ένβμ. 

(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kzPoL7o5Zn8%3D&tabid=508) 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kzPoL7o5Zn8%3D&tabid=508
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ζμκ αθμνά ηα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ, ιπμνμφκ κα οπμθμβζζημφκ πνμζεββζζηζηά, ιε αάζδ 

ηα ζημζπεία βζα ηδ ζοκμθζηή επζθάκεζα ηδξ κέαξ μζημδμιήξ ηαζ πνμζεήηδξ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ 

πνδζζιμπμζείηαζ μ αηυθμοεμξ ηφπμξ: 

CWNK=EC * rcw 

πμο: CWNK: Πμζυηδηα απμαθήηςκ κέςκ ηαηαζηεοχκ [tn] 

ΔC: οκμθζηή Δπζθάκεζα κέςκ μζημδμιχκ ή πνμζεδηχκ [m
2
] 

rcw: Δζδζηή Παναβςβή απμαθήηςκ βζα κέεξ μζημδμιέξ [tn/m
2
] 

rrw: Δζδζηή Παναβςβή απμαθήηςκ βζα πνμζεήηεξ [tn/m
2
] 

 

Δίδμξ Οζημδμιζηήξ Γναζηδνζυηδηαξ φιαμθμ Παναβςβή ΑΔΚΚ [tn/m
2
] 

Νέεξ Καηαζηεοέξ rcw 0,12 

Πνμζεήηεξ - Ακαηαζκίζεζξ – 

Δπζζηεοέξ 
rrw 0,34 

Καηεδαθίζεζξ rdw 1,13 

Πίκαηαξ 1-8: Δζδζηή παναβςβή ΑΔΚΚ ακά είδμξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (πδβή: 

Κμονιμφζδξ, 2013) 

 Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ απμαθήηςκ απυ ηαηεδάθζζδ, οπάνπμοκ ακηίζημζπμζ 

ηφπμ, ιε αάζδ ηα ζημζπεία βζα ηδκ επζθάκεζα ηαηεδάθζζδξ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ πνδζζιμπμζείηαζ 

μ αηυθμοεμξ ηφπμξ: 

DW=ED * rdw 

πμο DW: Πμζυηδηα απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ [tn] 

ED: επζθάκεζα ηαηεδάθζζδξ [m
2
] 

rdw: Δζδζηή Παναβςβή απμαθήηςκ βζα ηαηεδαθίζεζξ [tn/m
2
] 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ κέςκ ηαηαζηεοχκ (εειεθίςζδ, δδιζμονβία 

οπυβεζςκ πχνςκ ηθπ.) πνδζζιμπμζείηαζ μ αηυθμοεμξ ηφπμξ: 

EWCW=ECW * HCW *νCW 

πμο: 

EWCW: Πμζυηδηα απμαθήηςκ εηζηαθχκ κέαξ ηαηαζηεοήξ [tn] 

ΔCW: Δπζθάκεζα εηζηαθχκ κέαξ ηαηαζηεοήξ [m
2
] 

ΖCW: Μέζμ αάεμξ εηζηαθήξ [m] 

νCW: Δζδζηυ αάνμξ απμαθήηςκ εηζηαθήξ 1,4tn/m
3
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Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ ηςκ ηαηεδαθζζηέςκ ηηζνίςκ (εειεθίςζδ ηθπ.) 

πνδζζιμπμζείηαζ μ αηυθμοεμξ ηφπμξ: 

EWDW=EDW * HDW *νDW" 

πμο: 

EWDW: Πμζυηδηα απμαθήηςκ εηζηαθχκ κέςκ ηαηαζηεοχκ [tn] 

ΔDW: Μέζδ Δπζθάκεζα εηζηαθχκ ηαηεδαθίζεςκ [m
2
] 

ΖDW: Μέζμ αάεμξ εηζηαθήξ ηαηεδάθζζδξ [m] 

νDW: Δζδζηυ αάνμξ απμαθήηςκ εηζηαθήξ ηαηεδάθζζδξ 2,2tn/m
3
 

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF

%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/ 

Βάνμξ (ιάγα) ΑΔΚΚ) ζηδ πχνα ιαξ (2012) 

Βάνμξ απμαθήηςκ 

ηαηεδαθίζεςκ (ηυκμζ) 

Βάνμξ απμαθήηςκ 

εηζηαθχκ (ηυκμζ) 

Βάνμξ απμαθήηςκ 

ηαηαζηεοχκ (ηυκμζ) 
φκμθμ 

267.804 1.626.440 400. 046 2294308 

Πίκαηαξ 1-9: Παναβυιεκδ πμζυηδηα ΑΔΚΚ ζηδ πχνα ιαξ βζα ημ έημξ 2012) (Πδβή: 

Κμονιμφζδξ, 2013) 

 

Με ζημπυ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ απυ ηαηεδαθίζεζξ δδιζμονβήεδηε δ 

αηυθμοεδ ελίζςζδ: ΑΠΚΣΓ = ΑΡΚΣΓ * ΑΟΚΣΓ * ΔΚΣΓ * ΟΚΣΓ * ΠΑΚΣΓ, υπμο: 

ΑΠΚΣΓ: είκαζ ηα Απυαθδηα Καηεδαθίζεςκ ζε ηυκμοξ, ΑΡΚΣΓ: είκαζ μ ανζειυξ ηςκ 

ηαηεδαθίζεςκ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα δζαεέζζια ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηδξ ΔΛΣΑΣ, ΑΟΚΣΓ 

είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο ανζειμφ ηςκ μνυθςκ ηςκ ηηζνίςκ πμο ηαηεδαθίγμκηαζ, ΔΚΣΓ είκαζ δ 

ιέζδ επζθάκεζα ηςκ ηηζνίςκ πμο ηαηεδαθίγμκηαζ ζε m
2
, ΟΚΣΓ είκαζ μ ιέζμξ υβημξ ηςκ 

απμαθήηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηάεε ηαηεδάθζζδ ζε m
3
, ΠΑΚΣΓ είκαζ δ ιέζδ ποηκυηδηα ηςκ 

απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ ζε tn/m
3
, ΟΚΣΓ μ ιέζμξ υβημξ ηςκ απμαθήηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ 

ηάεε ηαηεδάθζζδ ακένπεηαζ ζε 0,793 ή πνμζεββζζηζηά 0,8 m
3
/m 

Απυ ηα ακςηένς ζημζπεία, δ ιέζδ ποηκυηδηα ηςκ απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ (ΠΑΚΣΓ) 

ακένπεηαζ ζε 1,6018 tn/m
3
 ή πνμζεββζζηζηά 1,6 tn/m

3 
ηαζ δ ιέζδ ποηκυηδηα ηςκ απμαθήηςκ 

εηζηαθχκ (ΠΑΔΚ) ακένπεηαζ πνμζεββζζηζηά ζε 0,46 tn/m
3
(Κμονιμφζδξ, 2013)  

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
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2 Κεθάιαην Β: Η δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ 

 

2.1 Δπηπηώζεηο ηελ αλεμέιεγθηε απόξξηςε ησλ Α.Δ.Κ.Κ.  

ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, ζηδκ Δθθάδα αθθά ηαζ αθθμφ δ δζαπείνζζδ ηςκ Α.Δ.Κ.Κ. δεκ βζκυηακ 

μθμηθδνςιέκα.. Μεηαλφ άθθςκ αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ πενζααθθμκηζηήξ ζοκείδδζδξ, ηδκ 

έθθεζρδ πακεθθαδζημφ ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ηαζ ηδκ εθθζπή κμιμεεζία 

βζα ηδκ ιεηαθμνά ηαζ ηδκ επελενβαζία ημοξ. Πμθθέξ θμνέξ ηαηέθδβακ ζε ΥΤΣΑ ή αηυια 

πεζνυηενα ζε πχνμοξ ακελέθεβηηδξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ (Υ.Α.Γ.Α.) ή ζε αοεαίνεημοξ 

πχνμοξ απυννζρδξ. Οζ επζπηχζεζξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ αοημφ ημο είδμοξ ηδξ δζαπείνζζδ ηςκ 

Α.Δ.Κ.Κ. είκαζ μζημκμιζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ (Γζμοαακάηδξ, 2015, Φμονθήξ, 

2014, Μήηζζηαξ, 2015).  

ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ εκηάζζμκηαζ δ αθθμίςζδ ημο θοζζημφ ημπίμο, δ μπηζηή 

νφπακζδ ηαζ δ ιείςζδ ηδξ αλίαξ βδξ. διεζχκεηαζ εδχ υηζ δ εηηυξ απυ ηδκ μπηζηή/ αζζεδηζηή 

νφπακζδ πμο πνμηαθεί, δ ακελέθεβηηδ απυννζρδ ΑΔΚΚ μδδβεί ζηδκ απυννζρδ ηαζ άθθςκ 

απμαθήηςκ. Με απθά θυβζα, ηάεε είδμοξ ζημοπίδζα πεηζμφκηαζ απυ ακενχπμοξ εηεί πμο ήδδ 

οπάνπμοκ πεηαιέκα ιπάγα, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πενεηαίνς οπμαάειζζδ ηδξ πενζμπήξ.  

Πανάθθδθα, οπάνπμοκ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ, δζυηζ ηα ΑΔΔΚ ιπμνμφκ κα 

απμηεθέζμοκ ζδιακηζηή πδβή νφπακζδξ ηυζμ βζα ημ πενζαάθθμκ υζμ ηαζ βζα ημκ άκενςπμ,. 

Ακαθοηζηυηενα, ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δ νφπακζδ ημο εδάθμοξ 

ηαζ ηςκ ημκηζκχκ ζημ πχνμ απυεεζδξ οδάηςκ (οπυβεζςκ ή οπένβεζςκ), δ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ 

αθθά ηαζ μ ηζκδφκμοξ πονηαβζάξ. Δπίζδξ αηυια ηαζ ζε ιία εθεβπυιεκδ εδαθζηή δζάεεζδ, ηα 

απυαθδηα αοηά έπμοκ ζδιακηζηυ υβημ ηαζ έηζζ ηαηαθαιαάκμοκ πχνμ ζημκ ΥΤΣΑ, ιεζχκμκηαξ 

ηδ δοκαιζηυηδηά ημο. ζμκ αθμνά ηδ νφπακζδ ημο αένα, ζδιακηζηυ πνυαθδια απμηεθεί δ 

παναβυιεκδ ζηυκδ πμο ιεηαθένεηαζ ιε ημκ άκειμ ιε απμηέθεζια κα οπμααειίγεζ αζζεδηζηά ηζξ 

πενζμπέξ, αθθά ηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζημ πνυαθδια ηδξ αένζαξ νφπακζδξ, θυβς δζαζπμνάξ νφπςκ 

(ζηυκδ, ζςιαηίδζα ηθπ). ε πενίπηςζδ έκημκδξ ανμπυπηςζδξ, ηα ιπάγα ιπμνμφκ κα 

ιεηαθενεμφκ απυ ημ ζδιείμ απυεεζδξ ηαζ κα πνμηαθέζμοκ πνμαθήιαηα υπςξ πθδιιφνεξ, 

θνάγμκηαξ ππ ηζξ εζζυδμοξ ηςκ θνεαηίςκ, αθθά ηαζ υπθδζδ ηδξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ ηδξ 

πενζμπήξ. Πανάθθδθα, ιέζς ηδξ εζζυδμο υιανζςκ οδάηςκ ζημ έδαθμξ, ηα ΑΔΔΚ ιπμνεί κα 

νοπαίκμοκ κενά υπςξ οπυβεζμοξ οδνμθμνείξ ηθπ. (Γζμοαακάηδξ, 2015, Φμονθήξ, 2014, 

Μήηζζηαξ, 2015, Πακαβζςηαηυπμοθμξ, 2002, Γνφθθδξ, 2017). 

Αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ μζ επζηίκδοκεξ μοζίεξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα Α.Δ.Κ.Κ. είκαζ δοκαηυκ κα 

πνμηαθέζμοκ πμζηίθα πνμαθήιαηα οβείαξ ζημοξ έιαζμοξ μνβακζζιμφξ ηαζ ημκ άκενςπμ. Με 

άθθα θυβζα, ηα επζηίκδοκα οθζηά ζηα ΑΔΚΚ, ακάθμβα ιε ηδκ ημλζηυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ δζαζπμνά 

ημοξ ηαηά ηδκ απυεεζδ έπμοκ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Οοζίεξ 
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πμο πενζέπμκηαζ, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα. Έκα πανάδεζβια επζηίκδοκμο 

οθζημφ πμο πενζέπεηαζ ζηα ΑΔΚΚ είκαζ, μ αιίακημξ. Αοηυξ εκζςιαηχκεηαζ (ςζηυζμ πθέμκ έπεζ 

απαβμνεοηεί) ζηα οθζηά ηακ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ υπςξ δ παθαζυηδηα, μ ηαηυξ πεζνζζιυξ ηθπ, 

ηα οθζηά πμο ημκ πενζέπμοκ ζπάζμοκ ηαζ μζ ίκεξ ημο απμδεζιεοημφκ απυ ημ οπυθμζπμ οθζηυ, 

ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζμαανά ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα ηαζ είκαζ ηανηζκμβυκα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δδιζμονβμφκηαζ ιζηνέξ ίκεξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα ιεηααμθζζημφκ ή κα απμαθδεμφκ 

απυ ημκ μνβακζζιυ. Ζ παναιμκή ημοξ ζημοξ πκεφιμκεξ είκαζ επζαθααήξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ αηυια ηαζ ηανηίκμ. (Γζμοαακάηδξ, 2015, Φμονθήξ, 2014, Μήηζζηαξ, 2015).. 

 Άθθα επζηίκδοκα οθζηά είκαζ ηα αανέα ιέηαθθα, υπςξ μ ιυθοαδμξ ηαζ ημ πνχιζμ. Οζ επζπηχζεζξ 

απυ ηδκ δζάποζδ ζημ πενζαάθθμκ ηςκ αανέςκ ιεηάθθςκ είκαζ επίζδξ ζδιακηζηέξ. Δκδεζηηζηά 

ακαθένμκηαζ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ηαζ αθάαεξ ζημ κεθνζηυ ζφζηδια, ζημ ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια, ζημ ήπαν ηαζ ζηα αββεία. Λυβς ηςκ ζδιακηζηχκ αθααχκ πμο πνμηαθμφκ, δ πνήζδ 

αοηχκ ηςκ οθζηχκ ζηα οθζηά ηαηαζηεοχκ πενζμνίγεηαζ ζηαδζαηά. (Γζμοαακάηδξ, 2015, 

Φμονθήξ, 2014,).  

οκεζζθμνά ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ημιέα ζηδκ πνήζδ πυνςκ ηαζ ηδκ παβηυζιζα νφπακζδ  

 

Πίκαηαξ 2-1: οκεζζθμνά ημο ηαηαζηεοαζηζημφ ημιέα ζηδκ πνήζδ πυνςκ ηαζ ηδκ παβηυζιζα 

νφπακζδ (πδβή: Paralika, Karachakiou, 2019) 

οκμπηζηή πανμοζίαζδ ηςκ επζπηχζεςκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ οβεία πμο έπμοκ ηα οθζηά ηςκ 

ΑΔΚΚ πανμοζζάγεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ εζηυκεξ. Οζ ηζιέξ ακαθένμκηαζ ζηδκ επίπηςζδ ζημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ οβεία παναβςβήξ εκυξ ηζθμφ απυ ημ ηάεε οθζηυ, πςνίξ κα οπάνπεζ 

ακαηφηθςζδ ή επακαπνδζζιμπμίδζδ ζε 10
-14

% ηςκ παβηυζιζςκ επζπηχζεςκ ζημ έημξ ακαθμνάξ 

1990 
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Γζάβναιια 2-1: Δπζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ παναβςβήξ εκυξ ηζθμφ οθζηχκ πμο οπάνπμοκ 

ζηα ΑΔΚΚ (πδβή: ECORYS 2014) 

 

Γζάβναιια 2-2: Δπζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ παναβςβήξ εκυξ ηζθμφ ηςκ οθζηχκ πμο 

οπάνπμοκ ζηα ΑΔΚΚ (πδβή: ECORYS 2014) 
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Κθείκμκηαξ, θυβς ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηαζ υπζ ιυκμ επζπηχζεςκ απυ ηα Α.Δ.Κ.Κ., πνέπεζ κα 

ηαηααάθθεηαζ πνμζπάεεζα ζηδκ Δονχπδ αθθά ηαζ παβηυζιζα βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ζηναηδβζηχκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ δζαπείνζζήξ ημοξ.  

 

2.2 Αξρέο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

Ανπέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ  

οκμπηζηά υζμκ αθμνά ηζξ ανπέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ πμο αθμνμφκ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 

απμαθήηςκ βεκζηυηενα (άνα ηαζ ηςκ ΑΔΚΚ) ακαθένμκηαζ μζ αηυθμοεεξ: 

Ανπή «μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ»: φιθςκα ιε ηδκ ανπή αοηή, υπμζμξ νοπαίκεζ ημ πενζαάθθμκ, 

δδθαδή πνμηαθεί πενζααθθμκηζηή γδιία ηαζ εοεφκεηαζ βζα αοηήκ πνέπεζ κα παίνκεζ ηα 

απαναίηδηα ιέηνα βζα ηδκ πνυθδρδ ή ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ γδιζάξ, ακαθαιαάκμκηαξ ηαζ ημ 

ακηίζημζπμ ηυζημξ. Πάκς ζημ εέια ηδξ πνέςζδξ βζα ηα απυαθδηα ηαζ ηδξ ανπήξ μ νοπαίκςκ 

πθδνχκεζ, μνζζιέκμζ ενεοκδηέξ ακηζιεηςπίγμοκ ηδ πνέςζδ ηςκ απμαθήηςκ ςξ πμζκή, εκχ άθθμζ 

ημ ακηζιεηςπίγμοκ ςξ ηίκδηνμ βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ απμαθήηςκ  

Ανπή ηδξ πνμθφθαλδξ: Ζ ανπή ηδξ πνμθφθαλδξ επζηνέπεζ ηδκ πνήζδ ιέηνςκ πνμθφθαλδξ απυ 

έκακ εκδεπυιεκμ ηίκδοκμ, ακ αοηυξ θαίκεηαζ πναβιαηζηυξ, αηυια ηαζ ακ δεκ οπάνπεζ απυθοηδ 

επζζηδιμκζηή αεααζυηδηα. Καεζζηά δοκαηή ηδκ ηαπεία ακηίδναζδ εκυρεζ εκδεπμιέκμο ηζκδφκμο 

βζα ηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ, ηςκ γχςκ ηαζ ηςκ θοηχκ ή βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.  

Σδκ ανπή ηδξ «εββφηδηαξ», ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνέπεζ κα οπάνπμοκ επανηείξ οπμδμιέξ βζα 

ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ υζμ ημ δοκαηυ ημκηά ζηδκ πδβή ημοξ.  

 (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Μήηζζηαξ, 2015, Πμθακηά, 2016). 

Σα οθζηά ηςκ ΑΔΚΚ ςξ πυνμζ  

Απυ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ ηαηαζηεοέξ ηθπ πνμηφπημοκ γδηήιαηα πμο αθμνμφκ 

ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ δδιζμονβία απμαθήηςκ. 

οβηεηνζιέκα, βζα κα ηαηαζηεοαζηεί έκα οθζηυ, έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί θοζζημί πυνμζ αθθά ηαζ 

εκένβεζα, χζηε κα ελμνοπεμφκ μζ πνχηεξ φθεξ, κα ιεηαθενεμφκ, κα επελενβαζημφκ ηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή, Έηζζ μζ δζενβαζίεξ αοηέξ επζαανφκμοκ ημ πενζαάθθμκ, εκχ 

επίζδξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ενβαζία. θα ηα παναπάκς έπμοκ ηαζ έκα πνδιαηζηυ ηυζημξ, εηηυξ 

ημο πενζααθθμκηζημφ. Απυ ηδκ ζηζβιή πμο ηα ΑΔΚΚ εα ηαηαζημφκ απυαθδηα, ιεηά ηδκ 

ςθέθζιδ δζάνηεζα γςήξ, πάθζ εα πνέπεζ κα ιεηαθενεμφκ ηαζ κα δζαπεζνζζημφκ ή κα απμννζθεμφκ, 

πνάβια πμο ιπμνεί κα έπεζ επζπθέμκ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ. Πανά ηδκ αλία ηςκ οθζηχκ ζε 

πνήια, εκένβεζα ηαζ ακενχπζκδ ενβαζία, ιεβάθμ ιένμξ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαθήβεζ ζε πχνμοξ 

ηαθήξ, αηυια ηαζ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ δζάνηεζαξ γςήξ ημοξ. Δκδεζηηζηά, ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, 
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βζα ηα ηηίνζα δαπακάηαζ πενίπμο δ ιζζή εκένβεζα βζα ηδκ ηαηαζηεοή, πνήζδ ηαζ ηαηεδάθζζή 

ημοξ. Αηυια θμζπυκ ηαζ έκα "πνάζζκμ" ηηίνζμ, ιε ιζηνέξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ, ιέζς ηςκ 

οθζηχκ ηαζ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο απαζηεί ζδιακηζηά πμζά εκένβεζαξ ηαζ πυνςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

πανάβεζ ζδιακηζημφξ νφπμοξ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012. Μήηζζηαξ, 2015, 

Πακαβζςηαηυπμοθμξ, 2002).  

Έηζζ θμζπυκ ημ 'θόζηνο' ηάεε οθζημφ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ ιυκμ απυ ηδκ αλία ημο ζε πνήια αθθά 

ηαζ απυ ημ πενζααθθμκηζηυ, εκενβεζαηυ, ηαζ ακενχπζκμ ηυζημξ. Γζα αοηυ ημ θυβμ δ ζφβπνμκδ 

ηάζδ ζηδ δζαπείνζζδ απμαθήηςκ είκαζ αοηά κα εεςνμφκηαζ οθζηά πμο ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ 

πενεηαίνς. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012. Μήηζζηαξ, 2015). 

 

2.3 Ννκνζεηηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

Υπνρξεώζεηο Παξαγσγώλ: 

Σα απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ (ΑΔΚΚ) ειπίπημοκ ζηα «άθθα 

πνμσυκηα» ημο Νυιμο 2939/01 (ΦΔΚ 179 Α) ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ κυιμ (άνενα 15 ηαζ 17) 

επζαάθθεηαζ δ εέζπζζδ ιέηνςκ ιε ζηυπμ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ή/ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ 

αοηχκ. 

Οζ νοειίζεζξ ηδξ ΚΤΑ 36259/2010 βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ εθανιυγμκηαζ 

ζηα απυαθδηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ηυζμ απυ ηα ζδζςηζηά υζμ ηαζ απυ ηα δδιυζζα ένβα ηαζ 

απμζημπμφκ ζηδ ιείςζδ ηδξ ηεθζηήξ δζάεεζδξ ηςκ ΑΔΚΚ, ιε εκεάννοκζδ ηαηά πνμηεναζυηδηα: 

ηδξ επακαπνδζζιμπμίδζδξ, ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδξ ακάηηδζδξ οθζηχκ, χζηε κα 

ιεζςεεί δ ηαηακάθςζδ πνςημβεκχκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηδξ ακάηηδζδξ εκένβεζαξ ςξ 

απμηεθεζιαηζημφ ιέζμο αλζμπμίδζδξ ημοξ 

ηδκ ΚΤΑ 36259/2010 πενζβνάθεηαζ ημ πνυβναιια εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ηαζ 

εζδζηυηενα πνμζδζμνίγμκηαζ μζ βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ημο Πνμβνάιιαημξ Δκαθθαηηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ, μζ υνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ, μζ οπμπνεχζεζξ 

ηςκ δζαπεζνζζηχκ ηαεχξ ηαζ μζ υνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ζοθθμβή / ιεηαθμνά ηαζ ηδκ 

επελενβαζία / αλζμπμίδζδ ηςκ ΑΔΚΚ. 

Δπίζδξ οπμβναιιίγεηαζ δ ακαβηαζυηδηα μνβάκςζδξ ηαζ ακάπηολδξ μνβακςιέκςκ δζηηφςκ 

ζοθθμβήξ, δζαθμβήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ απμαθήηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ηαηαζηεοέξ, 

ηαηεδαθίζεζξ ηαζ εηζηαθέξ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζημ κ. 2939/01 ηαζ ημοξ εζδζηυηενμοξ 

υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πνμακαθενεείζα ΚΤΑ. Δπί πθέμκ 

ακαθένμκηαζ μζ βεκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδ πμνήβδζδ εβηνίζεςκ αημιζηχκ ηαζ ζοθθμβζηχκ 

ζοζηδιάηςκ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ, εκχ πνμζδζμνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ 

πμνήβδζδξ ημο Πζζημπμζδηζημφ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ (ΠΔΓ). 
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Δπίζδξ οπάνπμοκ δζαηάλεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εκδιένςζδ ημο ημζκμφ, ζηδκ οπμαμθή εηεέζεςκ 

απυ ημοξ δζαπεζνζζηέξ ζηδκ ανιυδζα ανπή, ζημοξ εθέβπμοξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ εκ 

θυβς ΚΤΑ. Πανάθθδθα πνμαθέπεηαζ ηαζ δ επζαμθή ηονχζεςκ ζε ηάεε θοζζηυ ή κμιζηυ 

πνυζςπμ πμο πναβιαημπμζεί ενβαζίεξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ηαηά πανάααζδ ηδξ ΚΤΑ. 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 7 παν. 2 ηδξ εκ θυβς ΚΤΑ, μζ δζαπεζνζζηέξ ΑΔΚΚ οπμπνεμφκηαζ, πνζκ 

απυ ηδκ έκανλδ ηςκ μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ ή ηςκ ένβςκ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ, κα οπμαάθθμοκ 

ζηδκ ανιυδζα ανπή ημζπεία βζα ηδ Γζαπείνζζδ ηςκ Απμαθήηςκ (ΓΑ) πμο εα παναπεμφκ απυ ηδ 

δναζηδνζυηδηά ημοξ. 

Δπζπθέμκ, δίκμκηαζ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηαζ ηεπκζηέξ μδδβίεξ βζα ηδ ζοθθμβή ηαζ 

ιεηαθμνά ηςκ ΑΔΚΚ ηαζ πνμηείκμκηαζ ιέηνα βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ πμζμηζηχκ ζηυπςκ πμο 

έπμοκ ηεεεί, ηαεχξ ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2015 δ επακαπνδζζιμπμίδζδ, ακαηφηθςζδ, 

ακάηηδζδ άθθςκ οθζηχκ απμαθήηςκ ηαζ αλζμπμίδζδ έπνεπε κα ακέθεεζ ηαη’ εθάπζζημκ ζημ 50 

%, ςξ πνμξ ημ ζοκμθζηυ αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ ΑΔΚΚ ζηδ πχνα, ελαζνμοιέκδξ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ 17 05 04, εκχ ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2020 ημ πμζμζηυ αοηυ πνέπεζ κα ακέθεεζ 

ηαη’ εθάπζζημκ ζημ 70 %. Ζ παναημθμφεδζδ ηαζ μ έθεβπμξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ 

ηαεχξ ηαζ δ ακαεεχνδζή ημο βίκμκηαζ απυ ημκ ΔΟΑΝ.  

Οζ δζαπεζνζζηέξ ηςκ ΑΔΚΚ οπμπνεμφκηαζ κα μνβακχκμοκ αημιζηά ή ζοθθμβζηά ζοζηήιαηα ή κα 

ζοιιεηέπμοκ ζε ζοθθμβζηά ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ πμο 

πανάβμκηαζ απυ ηδ δναζηδνζυηδηά ημοξ ηαζ κα πνμςεμφκ ηαη’ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ 

εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ηδκ πθέμκ εκδεδεζβιέκδ ιέεμδμ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ, ιε 

ηδκ μνβάκςζδ ζοζηδιάηςκ ζοθθμβήξ, πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, ιεηαθμνάξ, ακάηηδζδξ ηαζ 

αλζμπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ εηζηαθχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ, ηαεχξ ηαζ ζοζηδιάηςκ 

επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηςκ δοκάιεκςκ κα αλζμπμζδεμφκ οθζηχκ.  

(Γνφθθδξ 2015, Έηεεζδ ΔΟΑΝ, 2015) 

Δπίζδξ, ζηζξ πενζμπέξ πμο ηαθφπημκηαζ απυ ΔΓ δ οπμβναθή ζφιααζδξ ζοκενβαζίαξ ιε ημ 

ΔΓ είκαζ οπμπνεςηζηή, υπςξ ηαζ δ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ημο ζοκυθμο ηςκ παναβυιεκςκ 

απμαθήηςκ. ε δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ επζαάθθμκηαζ αανζέξ πνδιαηζηέξ πμζκέξ ηαζ πμζκή 

θοθάηζζδξ έςξ 2 έηδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 6 ημο 4042/2012 «Πμζκζηή Πνμζηαζία ημο 

Πενζαάθθμκημξ» 

(http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF

%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/) 

Ννκνζεηηθό πιαίζην- ζπλνπηηθή παξάζεζε 

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
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 ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/ 24-08-2010) Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια βζα 

ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ 

(ΑΔΚΚ). 

 Νυιμξ 4042, ΦΔΚ 24 Α΄/13-2-2012 Πμζκζηή πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ − Δκανιυκζζδ 

ιε ηδκ Οδδβία 2008/99/ΔΚ − Πθαίζζμ παναβςβήξ ηαζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ − Δκανιυκζζδ 

ιε ηδκ Οδδβία 2008/98/ΔΚ − Ρφειζζδ εειάηςκ Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ, Δκένβεζαξ ηαζ 

Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ. 

 Νυιμξ 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/09-04-2012) Νέμξ μζημδμιζηυξ Κακμκζζιυξ Δζδζηυηενα ημ 

άνενμ 17 «Καηαζηεοέξ ηαζ θοηεφζεζξ ζημοξ αηάθοπημοξ πχνμοξ ηαζ πενζθνάλεζξ», 

πανάβναθμξ 1. 

 Νυιμξ 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/09-04-2012) Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/09-04-2012) 

 ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΤΠΔΚΑ αν. πνςη. 4834/25-1-13 Γζαπείνζζδ πενίζζεζαξ οθζηχκ εηζηαθχκ 

πμο πνμένπμκηαζ απυ δδιυζζα ένβα - Γζεοηνζκίζεζξ επί ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β) 

 ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΤΠΔΚΑ αν. πνςη. 4834/25-1-13 

 ΚΤΑ 39200/2015 (ΦΔΚ 2057/Β/18-09-2015) Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ’ ανζει. 41624/2057/2010 

ΚΤΑ (Β΄1625), ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2013/56/ΔΔ … ηαζ άθθεξ 

ζοκαθείξ δζαηάλεζξ. Δζδζηυηενα ημ άνενμ 3 «Δζδζηή δζάηαλδ». 

 ΚΤΑ 39200/2015 (ΦΔΚ 2057/Β/18-09-2015) 

 Νυιμξ 4001/2011 (ΦΔΚ 179/Α/22-08-2011) Γζα ηδ θεζημονβία Δκενβεζαηχκ Αβμνχκ 

Ζθεηηνζζιμφ ηαζ Φοζζημφ Αενίμο, βζα Ένεοκα, παναβςβή ηαζ δίηηοα ιεηαθμνάξ 

Τδνμβμκακενάηςκ ηαζ άθθεξ νοειίζεζξ. Δζδζηυηενα ημ άνενμ 181 «Μεηαθθεοηζηέξ – 

Λαημιζηέξ ενβαζίεξ εκηυξ δαζχκ – δαζζηχκ εηηάζεςκ». 

 Νυιμξ 4001/2011 (ΦΔΚ 179/Α/22-08-2011) 

 Νυιμξ 4030, ΦΔΚ 249 Α΄/25-11-2011 Νέμξ ηνυπμξ έηδμζδξ αδεζχκ δυιδζδξ, εθέβπμο 

ηαηαζηεοχκ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ (άνενμ 40: Θέιαηα ζπεηζηά ιε απυαθδηα απυ εηζηαθέξ, 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ)) 

 Νυιμξ 4280, ΦΔΚ 159 Α' /8-8-2014 Πενζααθθμκηζηή ακααάειζζδ ηαζ ζδζςηζηή πμθεμδυιδζδ 

− Βζχζζιδ ακάπηολδ μζηζζιχκ. Ροειίζεζξ δαζζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ. (ημ 

άνενμ 52 παν. 4, πνμαθέπεηαζ δ δοκαηυηδηα απυεεζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ απυ ΔΓ ζε 

ακεκενβά ιεηαθθεία ηαζ θαημιεία). 

 Απυθαζδ 2011/753/ΔΔ Πενί εεζπίζεςξ ηακυκςκ ηαζ ιεευδςκ οπμθμβζζιμφ βζα ημκ έθεβπμ 

ηδξ ζοιιυνθςζδξ πνμξ ημοξ ζηυπμοξ ημο άνενμο 11 πανάβναθμξ 2 ηδξ μδδβίαξ 2008/98/ΔΚ 

 (https://www.eoan.gr/el/content/30/nomothesia, 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2802&item_id=8571) 

2.4 Η ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ  

https://www.eoan.gr/el/content/30/nomothesia
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2802&item_id=8571
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Ζ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ααζίγεηαζ ζηδκ ζενανπία 

δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ υπςξ αοηή απεζημκίγεηαζ ζηδκ παναηάης ποναιίδα. ζμ ορδθυηενα 

ανίζηεηαζ ιζα επζθμβή βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ηυζμ πενζζζυηενμ επζεοιδηή είκαζ. Ζ 

ποναιίδα δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ απμηοπχκεηαζ ζηδκ Θειαηζηή ηναηδβζηή ηδξ Δ.Δ. βζα ηδκ 

Πνυθδρδ ηαζ ηδκ Ακαηφηθςζδ ηςκ Απμαθήηςκ πμο έπεζ ιεηαθενεεί ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε 

ημκ κυιμ 4042/2012. Ζ ααζζηή θμβζηή ηδξ ζηναηδβζηήξ είκαζ υηζ ηα απυαθδηα δεκ απμηεθμφκ 

έκα άπνδζημ αάνμξ αθθά έκακ πμθφηζιμ πυνμ πμο, ακ αλζμπμζδεεί ζςζηά, ιπμνεί κα δχζεζ 

πμθθαπθά μθέθδ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ απυννζρή ημοξ ζε πχνμοξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ 

πνέπεζ κα είκαζ δ ηεθεοηαία δζαεέζζιδ επζθμβή. Απυ ηδκ άθθδ, ηάεε επελενβαζία ηςκ 

απμαθήηςκ, υζμ πενζααθθμκηζηά θζθζηή ηαζ ακ είκαζ, ηαηακαθχκεζ εκένβεζα ηαζ πυνμοξ, 

ηαηαθήβμκηαξ ζημ υηζ δ πνυθδρδ απυ ηδκ παναβςβή απμαθήηςκ δίκεζ ηα πενζζζυηενα 

πθεμκεηηήιαηα. 

 

2.5 Σπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

 

Σα ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ζημπεφμοκ ζηδ ζοθθμβή ηςκ ΑΔΚΚ απυ ηα ενβμηάλζα 

ή ημοξ πχνμοξ πμο πανάβμκηαζ, πνμηεζιέκμο αοηά κα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηζξ πθέμκ 

εκδεδεζβιέκεξ θφζεζξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ. Αοηέξ είκαζ (υπςξ ακαθφεηαζ ηαζ παναηάης) δ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ή δ αλζμπμίδζδ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ οθζηχκ πμο 

ζοθθέβμκηαζ. 

8https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%

82%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%

BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf, Γνφθθδξ, 2017, ) 

ηδ πχνα ιαξ, δ μνβάκςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ βίκεηαζ απυ ημοξ 

δζαπεζνζζηέξ ΑΔΚΚ αημιζηά απυ ημοξ ίδζμοξ ή ζοθθμβζηά, ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε εβηεηνζιέκα 

ζοζηήιαηα ζοθθμβζηήξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ μπμζαζδήπμηε κμιζηήξ ιμνθήξ, υπςξ εηαζνίεξ 

(Α.Δ., Δ.Π.Δ.), ζοκεηαζνζζιμφξ, ημζκμπναλίεξ η.θπ.  

Γζα ηδκ μνβάκςζδ ηάεε αημιζημφ ή ζοθθμβζημφ ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ 

απαζηείηαζ δ πμνήβδζδ έβηνζζδξ απυ ημκ ΔΟΑΝ. Δζδζηυηενα, βζα ηδκ έβηνζζδ ζοζηήιαημξ 

αημιζηήξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ μ δζαπεζνζζηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηαηαεέζεζ ζηδκ 

ανιυδζα ανπή ηα ζημζπεία πμο απμδεζηκφμοκ υηζ δζαεέηεζ ηδκ απαζημφιεκδ μζημκμιζηή ηαζ 

ηεπκζηή οπμδμιή βζα ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ημο. Πανάθθδθα πνέπεζ κα πνμζδζμνίγμκηαζ 

μζ ζηυπμζ ηαζ μζ ιέεμδμζ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ. Δπίζδξ πνμαθέπεηαζ δ ηαηααμθή ζπεηζημφ 

ακηαπμδμηζημφ ηέθμοξ ζημκ ΔΟΑΝ. Γζα ηδκ έβηνζζδ ζοζηήιαημξ ζοθθμβζηήξ εκαθθαηηζηήξ 

δζαπείνζζδξ απαζηείηαζ μζ δζαπεζνζζηέξ κα ηαηαεέζμοκ ζημκ ΔΟΑΝ θάηεθμ ιε ιεθέηδ ή ηαζ 

https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf
https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf
https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf


Επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη υλικών καταςκευών και κατεδαφίςεων. Ιοφνιοσ 2019 
 
 

38 
 
 

ζημζπεία, απυ ημκ μπμίμ κα απμδεζηκφεηαζ υηζ ημ ζφζηδια δζαεέηεζ ηδκ απαζημφιεκδ ηεπκζηή ηαζ 

μζημκμιζηή οπμδμιή βζα ηδκ εθανιμβή ημο. Πανάθθδθα πνμζδζμνίγεηαζ ημ πμζυ ηδξ πνδιαηζηήξ 

εζζθμνάξ πμο ηαηααάθθμοκ ζημ ζφζηδια μζ ζοιιεηέπμκηεξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ εκδεπμιέκςξ μζ 

θμζπμί μζημκμιζημί πανάβμκηεξ εθυζμκ ζοιιεηέπμοκ ζημ ζφζηδια, ιε ηνζηήνζμ ηονίςξ ημκ 

υβημ, ημ αάνμξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ ΑΔΚΚ, κα ηαεμνίγμκηαζ μζ ζηυπμζ ηαζ μζ ιέεμδμζ εκαθθαηηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ηαζ κα απμδεζηκφεηαζ δ ζοκενβαζία ημο ζοζηήιαημξ ιε ηζξ εβηαηαζηάζεζξ 

επελενβαζίαξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ ΑΔΚΚ. Δπίζδξ πνέπεζ κα δζαζθαθίγμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

ζοιιεημπήξ ζημ ζφζηδια ηςκ εκδζαθενμιέκςκ δζαπεζνζζηχκ ηαζ θμζπχκ μζημκμιζηχκ 

παναβυκηςκ, πμο εηπθδνχκμοκ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ κα 

ηαηααάθθμοκ ζημκ ΔΟΑΝ ημ ζπεηζηυ ακηαπμδμηζηυ ηέθμξ, ημ φρμξ ημο μπμίμο πνμζδζμνίγεηαζ 

ιε ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ ηαζ ακαπνμζανιυγεηαζ ιεηά απυ εζζήβδζδ ημο ΔΟΑΝ, ιε 

ηνζηήνζμ ηδκ έηηαζδ ημο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ. 

Οζ δζαπεζνζζηέξ πμο δεκ έπμοκ μνβακχζεζ εβηεηνζιέκμ ζφζηδια αημιζηήξ εκαθθαηηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ζοκενβάγμκηαζ οπμπνεςηζηά ιε εβηεηνζιέκα ζοζηήιαηα ζοθθμβζηήξ εκαθθαηηζηήξ 

δζαπείνζζδξ. Ζ ζοκενβαζία ιε εβηεηνζιέκμ ζοθθμβζηυ ζφζηδια εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ 

ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ ηαηααμθή εη ιένμοξ ημο εκδζαθενυιεκμο δζαπεζνζζηή πνδιαηζηήξ 

εζζθμνάξ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ πνμζδζμνίγεηαζ ζημκ εβηεηνζιέκμ θάηεθμ ημο ζοζηήιαημξ. 

Ζ έβηνζζδ ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ζζπφεζ βζα έλζ (6) πνυκζα ηαζ ιπμνεί κα 

ακακεχκεηαζ ιε ηνμπμπμίδζδ ή ακαεεχνδζδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ ιεθέηδξ. Κάεε ζφζηδια πμο 

εηηεθεί ενβαζίεξ ζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ, επελενβαζίαξ, ακαηφηθςζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 

απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί αζαθίμ 

ηαηαβναθήξ ηδξ πνμέθεοζδξ, πμζυηδηαξ, ηαηδβμνίαξ, ηνυπμο αλζμπμίδζδξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ εκ 

θυβς απμαθήηςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ πανάδμζδξ ηαζ παναθααήξ ημοξ, ακαθένμκηαξ ηαζ ηδκ 

διενμιδκία αοηχκ ηαζ κα βκςζημπμζεί ηα ζημζπεία ζημκ ΔΟΑΝ ηαζ ηδκ ανιυδζα οπδνεζία 

πενζαάθθμκημξ ηδξ μζηείαξ Πενζθένεζαξ, υηακ αοηά γδηδεμφκ. 

(https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk) 

Σμ πνχημ ζφζηδια βζα ηδκ ακαηφηθςζδ Απμαθήηςκ Δηζηαθχκ Καηαζηεοχκ ηαζ 

Καηεδαθίζεςκ, έθααε έβηνζζδ ημ 2011. Απυ ηυηε έπμοκ εβηνζεεί ηαζ άθθα ζοζηήιαηα ηαζ πθέμκ 

ζηδκ Δθθάδα δναζηδνζμπμζμφκηα ηα:    

 ΔΓ «Ακαηφηθςζδ Αδνακχκ Βμνείμο Δθθάδαξ Α.Δ» ιε ημ δζαηνζηζηυ ηίηθμ ΑΝ.Α.Β.Δ. 

Α.Δ., ιε βεςβναθζηή ειαέθεζα εθανιμβήξ ημοξ κμιμφξ Θεζζαθμκίηδξ, Πέθθαξ, Πζενίαξ, 

Κζθηίξ, Ζιαείαξ ηαζ Υαθηζδζηήξ.  

 Σμ ΔΓ "φζηδια Ακαηφηθςζδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ ΔΠΔ" ηαζ δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΑΝΚΔ 

ΔΠΔ» εβηνίεδηε ιε βεςβναθζηή ειαέθεζα ημοξ κμιμφξ Δφαμζαξ, Βμζςηίαξ ηαζ Αηηζηήξ. 

 Σμ ΔΓ "Δκαθθαηηζηή Γζαπείνζζδ Πνμσυκηςκ Δηζηαθχκ, ηαηεδαθίζεςκ Α.Δ." ηαζ 

δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΔΓΠΔΚΑΣ Α.Δ.» εβηνίεδηε ιε βεςβναθζηή ειαέθεζα ημ κμιυ Αηηζηήξ. 

http://www.sanke.gr/
http://www.sanke.gr/
http://www.sedpekat.gr/
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Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμθοιεημπζηή επζπείνδζδ υπμο ιεηέπμοκ 69 επζπεζνήζεζξ εββεβναιιέκεξ 

ζημ ζςιαηείμ πςιαημονβχκ Αηηζηήξ.  

 ηδκ πενζμπή ηδξ Β. Δθθάδαξ έπεζ εβηνζεεί επίζδξ ημ ΔΓ «Η. Κμοθίδδξ - Η. Κηεκίδδξ & 

ΗΑ Ο.Δ." ιε δζαηνζηζηυ ηίηθμ «φζηδια οθθμβζηήξ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ Υαθηζδζηήξ 

Ο.Δ.» ιε βεςβναθζηή ειαέθεζα ημκ κμιυ Υαθηζδζηήξ. 

 Σμ 2012, εβηνίεδηε επίζδξ ημ ΔΓ «Ακαηφηθςζδ ΑΔΚΚ Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ Α.Δ.» ιε 

βεςβναθζηή ειαέθεζα ηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ εζδζηυηενα ημοξ κμιμφξ 

Ζιαείαξ, Θεζζαθμκίηδξ, Κζθηίξ, Πέθθαξ, Πζενίαξ, εννχκ, Υαθηζδζηήξ.  

 Σμ ΔΓ "Φάνναξ - Δκαθθαηηζηή Γζαπείνζζδ ΑΔΚΚ ΑΜΚΔ" ιε βεςβναθζηή ειαέθεζα ηδκ 

πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ εζδζηυηενα ημοξ κμιμφξ Ζιαείαξ, Θεζζαθμκίηδξ, 

Κζθηίξ, Πέθθαξ, Πζενίαξ, εννχκ ηαζ Υαθηζδζηήξ. 

 Σμ ΔΓ "Ακαηφηθςζδ Αδνακχκ Νυηζαξ Δθθάδαξ ΑΜΚΔ" ιε δζαηνζηζηυ ηίηθμ 

"Α.Α.Ν.ΔΛ." ηαζ βεςβναθζηή ειαέθεζα ημοξ κμιμφξ Λαηςκίαξ ηαζ Κοηθάδςκ. Με κεχηενδ 

Απυθαζδ ημο Γ ημο Δθθδκζημφ Ονβακζζιμφ Ακαηφηθςζδξ, εβηνίεδηε δ επέηηαζδ ηδξ 

ειαέθεζαξ ημο ΔΓ ΑΔΚΚ ΑΑΝΔΛ ςξ οθθμβζηυ φζηδια Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ 

Απμαθήηςκ Δηζηαθχκ, Καηαζηεοχκ ηαζ Καηεδαθίζεςκ (ΑΔΚΚ), ζηζξ Πενζθενεζαηέξ 

Δκυηδηεξ Μεζζδκίαξ ηαζ Κένηοναξ. 

 Σμ ΔΓ «Απμζημθάηδξ Διι. & ΗΑ Ο.Δ.» ηαζ δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΓΗΑ φζηδια 

Ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ» εβηνίεδηε ιε βεςβναθζηή ειαέθεζα ημοξ κμιμφξ Ζναηθείμο ηαζ 

Λαζζείμο ηδξ Πενζθένεζαξ Κνήηδξ. 

 Σμ ΔΓ «φζηδια οθθμβζηήξ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ Δηζηαθχκ 

Καηαζηεοχκ ηαζ Καηεδαθίζεςκ Ακαηφηθςζδ Α.Δ.Κ.Κ. Αηηζηήξ Ακχκοιδ Δηαζνία» ιε 

δζαηνζηζηυ ηίηθμ «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Α.Δ.Κ.Κ. ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ." εβηνίεδηε ιε βεςβναθζηή 

ειαέθεζα ημ Νμιυ Αηηζηήξ. 

(https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk) 

 

2.6 Δπηινγέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ  

 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ πενζθαιαάκεζ πμθθέξ ιεευδμοξ, πμο επζθέβμκηαζ ακάθμβα ιε ημ νεφια 

ημο οθζημφ πνμξ δζαπείνζζδ, ηδκ ηαεανυηδηα, ηδκ πχνα ηθπ. πςξ ηαζ ζε μπμζμδήπμηε 

απυαθδημ, δ ηαθφηενδ ιέεμδμξ δζαπείνζζδξ είκαζ δ ιδ δδιζμονβία, δδθαδή δ πνυθδρδ. Ζ 

δζαπείνζζδ πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηδκ επελενβαζία ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ. Οζ ηφνζεξ 

ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ πενζθαιαάκμοκ επακαπνδζζιμπμίδζδ, ακαηφηθςζδ ηαζ εκενβεζαηή ή ηαζ άθθδ 

αλζμπμίδζδ, Σέθμξ, ιέεμδμξ δζάεεζδξ, ιδ επζεοιδηή απυ πενζααθθμκηζηή ζημπζά αθθά οπανηηή 
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είκαζ δ απυννζρδ/ οβεζμκμιζηή ηαθή. (https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi, 

Μήηζζηαξ, 2015).  

Οζ επζθμβέξ αοηέξ δίκμκηαζ ιε ηδκ ζεζνά πνμηίιδζδξ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ ποναιίδα δζαπείνζζδξ 

ηςκ απμαθήηςκ. διεζχκεηαζ ςζηυζμ υηζ δ ποναιίδα είκαζ βεκζηυξ μδδβυξ ηαζ ιπμνεί κα 

οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ πμο δεκ ζζπφεζ. Ζ ζενανπία ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ 

ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ ζηδνίγεηαζ ζηδ ιεθέηδ παναιέηνςκ πμο ηαεμνίγμοκ ηδ ζςζηή 

αλζμθυβδζδ ηςκ ακαβηχκ επελενβαζίαξ. Οζ πανάιεηνμζ αοημί είκαζ δ αζχζζιδ δζαπείνζζδ ηςκ 

πυνςκ ιζαξ πχναξ, μ ηφηθμξ γςήξ ηςκ επζιένμοξ μζημδμιζηχκ οθζηχκ αθθά ηαζ ηςκ 

ηαηαζηεοχκ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-

anakuklosi, Μήηζζηαξ, 2015).  

 

Δζηυκα 2-1: Ζ ποναιίδα ιε ηζξ επζεοιδηέξ εκένβεζεξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ (πδβή: 

https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi) 

 

Έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ πενζθαιαάκεζ υθεξ ζπεδυκ ηζξ επζθμβέξ 

δζαπείνζζδξ. Πανάδεζβια εκυξ ιμκηέθμο δζαπείνζζδξ θαίκεηαζ ζημ ζπήια πμο αημθμοεεί 

https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
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Γζάβναιια 2-3 : Μμκηέθμ δζαπείνζζδξ δμιζηχκ απμννζιιάηςκ. (πδβή: Μαονίδμο, 2014) 

 

2.7 Πξόιεςε ηεο δεκηνπξγίαο ΑΔΚΚ 

Ζ ηαθφηενδ δοκαηή επζθμβή δζαπείνζζδξ είκαζ ημ απυαθδημ κα ιδκ παναπεεί. Φοζζηά, δ ιδ 

δδιζμονβία, δδθαδή δ πνυθδρδ, δεκ είκαζ εθζηηή βζα ημ 100% ηδξ ιάγαξ ηςκ απμαθήηςκ, 

ςζηυζμ ιε ζςζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηαηάθθδθδ ζηναηδβζηή, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζδιακηζηυξ 

πενζμνζζιυξ ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ ΑΔΚΚ. Έηζζ, δ πνυθδρδ ηαείζηαηαζ υθμ ηαζ πζμ 

ζδιακηζηή ζημκ ζπεδζαζιυ ηδξ πμθζηζηήξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ. Έκα πανάδεζβια πνυθδρδξ 

ηςκ ΑΔΚΚ είκαζ δ ζςζηή ιεθέηδ βζα ημ πηίζζιμ ηςκ ηηζνίςκ χζηε κα είκαζ ζςζηά 

ηαηαζηεοαζιέκα ηαζ κα έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ (κα ιδκ οπάνπμοκ πνμαθήιαηα ζηδκ 

ηαηαζηεοή, κα ιδκ είκαζ πηζζιέκα ζε ζδιείμ ππ πμο ηζκδοκεφεζ απυ δζάανςζδ ημο εδάθμοξ ή 

πμο δεκ επζηνέπεηαζ δ δυιδζδ ηαζ εα πνέπεζ κα ηαηεδαθζζηεί). Άθθμξ ηνυπμξ πνυθδρδξ είκαζ 

ιέζς ζπεδζαζιμφ μ πενζμνζζιυξ ηςκ αθθαβχκ πνήζδξ ηςκ ηηζνίςκ, χζηε κα απαζημφκηαζ ιζηνέξ 

ή ηαζ ηαευθμο αθθαβέξ. (http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr, 

https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi) 

Ακαθοηζηυηενα, υζμκ αθμνά ηδκ πνυθδρδ, ηάπμζεξ ααζζηέξ αζηίεξ δδιζμονβίαξ απμαθήηςκ, 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα. Έηζζ, ιε ηαηάθθδθδ ζηναηδβζηή ηαζ ζπεδζαζιυ, ηα 

απυαθδηα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ αοηέξ ηζξ αζηίεξ ιπμνμφκ κα ιεζςεμφκ ή ηαζ ζδακζηά κα 

ιδδεκζζημφκ.  

http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
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Καηδβμνίεξ _ Αζηίεξ 

οιαυθαζα/ 

ζοιαάζεζξ/ 

ζοιθςκδηζηά  

Λάεδ ζηδ ζοββναθή ηςκ ζοιαμθαίςκ/ζοιαάζεςκ 

Δθθζπή έββναθα ηδξ ζφιααζδξ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

πέδζμ 

Αθθαβέξ ζημ ζπεδζαζιυ 

Πμθοπθμηυηδηα ζημ ζπεδζαζιυ 

πεδζαζηζηά ηαζ ηαηαζηεοαζηζηά θάεδ 

Αζαθέξ / αηαηάθθδθεξ πνμδζαβναθέξ 

Καηυξ ζοκημκζζιυξ ηαζ επζημζκςκία (ηαεοζηενδιέκδ πθδνμθυνδζδ, 

αθθαβέξ απαζηήζεςκ ημο πεθάηδ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή, ανβή 

ακαεεχνδζδ ηαζ δζακμιή ημο ζπεδίμο 
Δπζθμβή πνμσυκηςκ παιδθήξ πμζυηδηαξ 

Έθθεζρδ πνμζμπήξ ζε ηοπμπμζδιέκα ιεβέεδ πμο δζαηίεεκηαζ ζηδκ αβμνά 

Χνμιήεεζα 

Λάεδ παναββεθζχκ ( οθζηά πμο δεκ ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ 

πνμδζαβναθέξ) 

Λακεαζιέκδ πμζυηδηα οθζηχκ θυβς δοζημθίαξ ζηδκ παναββεθία 

ιζηνχκ πμζμηήηςκ 

θάθιαηα πνμιδεεοηή 

Αβμνά πνμσυκηςκ πμο δεκ ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ 

Μεηαθμνά 

Εδιίεξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά 

Γοζημθίεξ πνυζααζδ ηςκ μπδιάηςκ πανάδμζδξ ζε ενβμηάλζα 

Ακεπανηήξ πνμζηαζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηθυνηςζδξ 

Ακαπμηεθεζιαηζηέξ ιέεμδμζ εηθυνηςζδξ 

Δπί ηυπμο δζαπείνζζδ 

ηαζ ζπεδζαζιυξ 

Έθθεζρδ ζπεδίςκ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ 

Αηαηάθθδθμξ ζπεδζαζιυξ βζα ηζξ απαζημφιεκεξ πμζυηδηεξ 

Καεοζηενήζεζξ ζημ πέναζια πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημοξ ηφπμοξ ηαζ 

ηα ιεβέεδ ηςκ οθζηχκ ηαζ ελανηδιάηςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ 

Έθθεζρδ επί ηυπμο έθεβπμο ηςκ οθζηχκ 

Δθθζπήξ δζμίηδζδ, δζαπείνζζδ ηαζ επμπηεία ζημ ενβμηάλζμ 

Απμεήηεοζδ οθζηχκ 

Αηαηάθθδθμξ πχνμξ απμεήηεοζδξ οθζηχκ ζημ ενβμηάλζμ πμο μδδβεί ζε 

αθάαδ ή θεμνά 

Αηαηάθθδθδ ιέεμδμζ απμεήηεοζδξ οθζημφ 

Απμεήηεοζδ οθζηχκ ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ εθανιμβήξ 

Υεζνζζιυξ οθζηχκ 

Τθζηά δζαηίεεκηαζ ζε παθανή ιμνθή 

Ακεπανηείξ πεζνζζιυξ ηςκ οθζηχκ 

Εδιζέξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά 

Δπενζηή ζηάζδ ιεηαλφ ηςκ ενβαηχκ ηαζ ηδξ μιάδαξ ένβμο 

Δνβαζίεξ ζημ πχνμ Αηοπήιαηα πμο μθείθμκηαζ ζε αιέθεζα 
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Λάεδ ζηδκ ηαηαζηεοή 

Απνδζζιμπμίδηα οθζηά ηαζ πνμσυκηα 

Γοζθεζημονβία ημο ελμπθζζιμφ 

'Δθθεζρδ ειπεζνίαξ ή δζελζμηεπκίαξ 

Δθθεζρδ ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ 

Μδ δζαεεζζιυηδηα ελμπθζζιμφ 

 Υνήζδ θάεμξ οθζηχκ 

Πίεζδ πνυκμο 

Έθθεζρδ δεζηήξ ζηδκ ενβαζία 

Απυαθδηα απυ δζενβαζίεξ εθανιμβήξ (ππ πνμεημζιαζία οπεναμθζηήξ 

πμζυηδηαξ ημκζάιαημξ) 

Δκαπμιείκακηα οθζηά 

Τπμθείιιαηα οθζηχκ ηαηά ηδκ ημπή ημοξ 

Απυαθδηα απυ ηδκ ημπή ζε ακηζμζημκμιζηή ζπήιαηα 

οζηεοαζία 

Καζνυξ 

Άθθα 
Κθμπή 

Βακδαθζζιυξ 

 

 Πίκαηαξ 2-2: Αζηίεξ δδιζμονβίαξ ΑΔΚΚ (πδβή: Παθακηά, 2016) 

ζμκ αθμνά ζηδ ηαηαζηεοή ηςκ κέςκ ηηζνίςκ, απαζηείηαζ αθθαβή ηδξ ζδιενζκήξ θζθμζμθίαξ 

ζπεδζαζιμφ χζηε κα οπάνπεζ πνυθδρδ ηςκ απμαθήηςκ. Ζ ιείςζδ ηςκ μζημδμιζηχκ 

απμννζιιάηςκ πνέπεζ κα λεηζκά απυ ημ ζηάδζμ ηςκ πνμζπεδίςκ ηαζ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιεθέηδξ. 

Εδηήιαηα ηα μπμία πνέπεζ κα απαζπμθήζμοκ ημκ ιδπακζηυ είκαζ ζοκμπηζηά δ ιαηνά δζάνηεζα 

γςήξ ηδξ ζπεδζαγυιεκδξ ηαηαζηεοήξ, μ δζαπςνζζιυξ ημο ηηδνίμο ζε δζάθμνμοξ ημιείξ (layers) 

πμο έπμοκ δζαθμνεηζηή δζάνηεζα γςήξ, ζημ ζφκμθμ ημο ηηζνίμο, δ ακάπηολδ  ζοζηήιαημξ  

ηαηαζηεοχκ  πμο  είκαζ  εφημθμ  κα απμζοκανιμθμβδεμφκ (βζα πανάδεζβια ζοκδεζιμθμβίεξ 

πςνίξ ηυθθεξ ή ζοβηυθθδζδ), δ πνήζδ μζημδμιζηχκ οθζηχκ πμο εα είκαζ επακαπνδζζιμπμζδιέκα 

ή ακαηοηθςιέκα ηαζ εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ιεηά ηδ πνήζδ ημοξ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ή 

κα ακαηοηθςεμφκ.Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

2.8 Δπαλάρξεζε ησλ ΑΔΚΚ 

Ζ επακάπνδζδ ή επακαπνδζζιμπμίδζδ είκαζ δ επακαθαιαακυιεκδ πνήζδ πνμσυκηςκ ή 

ζοζηαηζηχκ ή οθζηχκ. Ακαθοηζηυηενα, είκαζ δ πνήζδ εκυξ οθζημφ λακά, είηε βζα ημκ ανπζηυ 

ζημπυ, ή βζα πανυιμζμ ζημπυ βζα ημκ μπμίμ έπεζ δδιζμονβδεεί, πςνίξ κα αθθμζχκεηαζ ζδιακηζηά 

δ θοζζηή ιμνθή ημο. ζμκ αθμνά εζδζηυηενα ηα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, 
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μνζζιέκα οθζηά ημοξ ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Σα επακαπνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά εα 

πνέπεζ κα απμιαηνοκεμφκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ηαηεδάθζζήξ ηδξ, Ζ 

απμιάηνοκζδ απαζηεί χνεξ ενβαζίαξ ηαζ έπεζ ζδιακηζηυ ηυζημξ. Δπίζδξ απαζηείηαζ πνμζεηηζηυξ 

δζαπςνζζιυξ ηςκ οθζηχκ, αθθά ηαζ πζεακυκ μ έθεβπυξ ημοξ. Ο έθεβπμξ πνεζάγεηαζ χζηε κα 

ελεηαζηεί ακ ημ απυαθδημ πμο έπεζ ήδδ πνδζζιμπμζδεεί ιπμνεί κα λακαπνδζζιμπμζδεεί. Με ηδκ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ βίκεηαζ ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ πυνςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαηφηθςζδ. 

Γζα αοηυ δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ςξ θφζδ βζα ηδ δζαπείνζζδ απμαθήηςκ ανίζηεηαζ ζηζξ πνχηεξ 

πνμηεναζυηδηεξ. Παναδείβιαηα επακαπνδζζιμπμίδζδξ είκαζ δ πνήζδ απμαθήηςκ εηζηαθχκ (ππ 

πχιαημξ) ζημ ίδζμ ένβμ ή ζε άθθμ ημκηζκυ ένβμ βζα ηδκ ηάθορδ ακαβηχκ ζε οθζηυ επζηάθορδξ, 

δ πνήζδ εη κέμο επίπθςκ ή ζοζηεοαζζχκ ππ παθεηχκ (εκδεπμιέκςξ ηαηυπζκ ιζηνήξ επζζηεοήξ) 

(Γνφθθδξ, 2017, http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr, https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-

einai-anakuklosi). 

 

2.9 Αλαθύθισζε ησλ ΑΔΚΚ 

 

Ακαηφηθςζδ είκαζ δ μπμζαδήπμηε ιέεμδμξ επελενβαζίαξ ακάηηδζδξ ιε ηδκ μπμία ηα απυαθδηα 

ιεηαηνέπμκηαζ εη κέμο ζε πνμσυκηα, οθζηά ή μοζίεξ πμο πνμμνίγμκηαζ είηε κα ελοπδνεηήζμοκ 

ηαζ πάθζ ημκ ανπζηυ ημοξ ζημπυ είηε άθθμοξ ζημπμφξ. Πενζθαιαάκεζ ηδκ επακεπελενβαζία 

μνβακζηχκ οθζηχκ αθθά υπζ ηδκ ακάηηδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ επακεπελενβαζία ζε οθζηά πμο 

πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηαφζζια. φιθςκα ιε άθθμ μνζζιυ ςξ «ακαηφηθςζδ» 

μνίγεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ απμαθήηςκ ζε μιμζμβεκείξ ηαηδβμνίεξ ζοζηαηζηχκ ή επζιένμοξ 

ζοζηαηζηά, ακάηηδζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ δ επακαθμνά ημοξ ζημ θοζζηυ ηαζ μζημκμιζηυ ηφηθμ. Ζ 

δζαθμβή βίκεηαζ είηε ζηδκ πδβή είηε ιέζς εβηαηαζηάζεςκ ιδπακζημφ δζαπςνζζιμφ. διεζχκεηαζ 

υηζ δεκ είκαζ υθα ηα οθζηά εφημθμ κα δζαπςνζζημφκ, μφηε δ αλζμπμίδζή ημοξ ελίζμο 

απμηεθεζιαηζηή. (Μαονυπμοθμξ, Μήηζζηαξ, 2015, Πακαβζςηαηυπμοθμξ, 2002, 

https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi, Μονίδμο, 2014). διεζχκεηαζ υηζ ζημ 

πανυκ δυεδηε ιυκμ έκαξ ζφκημιμξ μνζζιυξ, ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ 

οπάνπμοκ ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

διεζχκεηαζ επίζδξ υηζ βζα ηα ΑΔΚΚ, δ ακαηφηθςζδ/ ακάηηδζδ ιπμνεί κα αθμνά ηδκ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ οθζηχκ απυ ηα ΑΔΚΚ ηαηυπζκ επελενβαζίαξ ππ ηειαπζζιέκα απυαθδηα 

ηαηεδαθίζεςκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ οθζηυ ενβαζζχκ/επζηάθορδξ ΥΤΣΑ, ζε ηεπκζηά ένβα, 

ηαηαζηεοή δνυιςκ ηθπ. https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi, 

http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr,). 

2.10 Αλάθηεζε ησλ ΑΔΚΚ 

http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr
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Ζ ακάηηδζδ ακαθένεηαζ ζοκήεςξ ζηδκ ακάηηδζδ εκένβεζαξ πμο βίκεηαζ ιέζς εκενβεζαηήξ 

αλζμπμίδζδξ ηςκ απμαθήηςκ (ηονίςξ απμηέθνςζδ). Απυ ηδκ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ πανάβεηαζ 

δθεηηνζζιυξ, αηιυξ ηαζ εενιυηδηα. διεζχκεηαζ εδχ υηζ δ εκενβεζαηή ακάηηδζδ δεκ ιπμνεί κα 

βίκεζ ζε υθα ηα νεφιαηα ηςκ ΑΔΚΚ. Γζα πανάδεζβια δεκ ιπμνμφκ κα μδδβδεμφκ ζε ηαφζδ 

πχιαηα, ηζζιέκημ ή άθθα αδνακή οθζηά, αθμφ υπζ ιυκμ δεκ αμδεάκε αθθά δδιζμονβμφκ 

πνμαθήιαηα (ιείςζδ εενιμβυκμο ζηακυηδηαξ ημο ηαοζίιμο, εηπμιπή ζηυκδξ, πνμαθήιαηα ζηδκ 

θεζημονβία θυβς ηέθναξ ηθπ. Πανάθθδθα, ηα ιέηαθθα ηαθυ είκαζ κα αθαζνμφκηαζ ηαζ κα 

εθανιυγεηαζ άθθδ ιέεμδμξ ππ ακαηφηθςζδ. Ακηίεεηα, δ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ιπμνεί κα 

εθανιμζηεί ζε οθζηά υπςξ ημ λφθμ, ημ πανηί/ πανηυκζ απυ ηζξ ζοζηεοαζίεξ, ημ πθαζηζηυ ηθπ.  

Ακαθοηζηυηενα, ηα νεφιαηα ηςκ ΑΔΚΚ πμο ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ εκενβεζαηά, ιπμνμφκ κα 

ακηζηαηαζηήζμοκ ηα μνοηηά ηαζ άθθα ηαφζζια. Ζ ακάηηδζή ημοξ βίκεηαζ ιε ηδκ επελενβαζία 

ημοξ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ημοξ ζε απμννζιιαημβεκή ηαφζζια (Refuse Derived Fuel, RDF). 

Πενζθαιαάκμοκ ιεηαλφ άθθςκ ιμθοζιέκμ λφθμ ηαζ ιμθοζιέκα πνμσυκηα λοθείαξ πμο δεκ είκαζ 

ηαηάθθδθα βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ ή ακαηφηθςζδ,, μνβακζηά ιμκςηζηά οθζηά (εενιμιυκςζδ, 

δπμιυκςζδ), αζθαθημφπεξ οδαημζηεβακςηζηέξ ιειανάκεξ. Σμκίγεηαζ υηζ δ ακάηηδζδ εκένβεζαξ 

είκαζ παιδθά ζηζξ πνμηεναζυηδηεξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ (πνέπεζ κα) πνμηζιχκηαζ 

ιέεμδμζ δζαπείνζζδξ πζμ ρδθά ζηδκ ποναιίδα, εθυζμκ αοηυ είκαζ εθζηηυ ππ είκαζ ηαηάθθδθμ ημ 

νεφια. Χζηυζμ είκαζ ηαθφηενα απυ ηδκ απθή απυννζρδ. (https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-

einai-anakuklosi, http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr, Δονςπασηή Δπζηνμπή, 2016, 

Μήηζζηαξ, 2015) 

 

2.11 Απόξξηςε ησλ ΑΔΚΚ 

 

Ζ απυννζρδ ζε ΥΤΣΑ (ή αηυια πεζνυηενα ζε ακελέθεβηηδ πςιαηενή) είκαζ δ θζβυηενμ 

επζεοιδηή επζθμβή ζηδκ ζενανπία δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ. Αοηυ δζυηζ ηα οθζηά ηαζ δ 

εκένβεζα δεκ αλζμπμζμφκηαζ. Ζ απμζφκεεζδ ηςκ απμαθήηςκ απεθεοεενχκεζ επζηίκδοκεξ πδιζηέξ 

μοζίεξ πμο ιπμνμφκ κα νοπάκμοκ έδαθμξ ηαζ κενυ. Δκδεζηηζηά, έκαξ ΥΤΣΑ ιπμνεί ζε ιία ιένα 

κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζηή νφπακζδ ζε πμζυηδηα πυζζιμο κενμφ ίζδ ιε αοηή πμο πνεζάγεηαζ έκα 

ιέζμ κμζημηονζυ ηάεε πνυκμ. Απυ ημοξ ΥΤΣΑ πανάβμκηαζ ζηυκεξ, αθθά ηαζ αένζα υπςξ ημ 

ιεεάκζμ. Δπίζδξ δεζιεφμκηαζ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ βδξ. Δκδεζηηζηά, δ αλία ηςκ οθζηχκ πμο 

απμννίπημκηαζ ζημοξ πχνμοξ ηαθήξ ηδξ Δονχπδξ οπμθμβίγεηαζ ζε πενζζζυηενμ απυ πέκηε 

δζζεηαημιιφνζα €. διεζχκεηαζ υηζ ςξ ιέεμδμξ έπεζ παιδθυηενμ ηυζημξ απυ ηζξ άθθεξ. Χζηυζμ 

πμθθέξ θμνέξ ζε πενζμπέξ πμο δδιζμονβμφκηαζ (εθεβπυιεκμζ) πχνμζ ηαθήξ, επζαάθθεηαζ επζπθέμκ 

ηέθμξ ππ θυβς ακηαπμδμηζηχκ οπδνεζζχκ πμο δίκμκηαζ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ 

https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr
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(https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi, http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr, 

Μήηζζηαξ, 2015). 

 

2.12 Η δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα 

 

Τπεκεοιίγεηαζ υηζ ηα απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ (ΑΔΚΚ) είκαζ απυ 

ηα πζμ αανζά ηαζ μβηχδδ απυαθδηα. ηδ πχνα ιαξ, δ ακάβηδ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

ΑΔΚΚ έπεζ επζζδιακεεί εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα ηαζ έπεζ απμηοπςεεί ζηδκ κμιμεεζία πμο 

πενζβνάθδηε παναπάκς. Σμ πνχημ ζφζηδια εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ εβηνίεδηε ημ 

2011. Σμ 2014 είπακ εβηνζεεί επηά ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ βζα ηα ΑΔΚΚ, ςζηυζμ 

δεκ οπήνπε ζφζηδια πακεθθαδζηήξ ειαέθεζαξ. Τπήνπακ 25 ιμκάδεξ επελενβαζίαξ. (Μήηζζηαξ, 

2015, ΔΟΑΝ, 2014). ήιενα μ ανζειυξ ημοξ έπεζ οπενδζπθαζζαζηεί, αθμφ μζ ιμκάδεξ 

επελενβαζίαξ είκαζ πενίπμο 60 (ΔΟΑΝ, 2019). Οζ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ ηάεε νεφιαημξ ακά 

πενζθένεζα ηδξ Δθθάδμξ πμο οπήνπακ ημ 2015 πανμοζζάγμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα 

 
Πίκαηαξ 2-3: Μμκάδεξ επελενβαζίαξ AEKK  ακά πενζθένεζα ηδξ Δθθάδαξ (πδβή Πμθακηά, 

2016)  

 

Σα επυιεκα πνυκζα οπήνλε ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ. 

φιθςκα ηαζ ιε ηδκ κμιμεεζία, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ άνενμ12 ηδξ ΚΤΑ 36259/1757/E103 

ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2020 δ επακαπνδζζιμπμίδζδ, ακαηφηθςζδ, ακάηηδζδ άθθςκ οθζηχκ 

απμαθήηςκ ηαζ αλζμπμίδζδ πνέπεζ κα ακέθεεζ ηαη’ εθάπζζημκ ζημ 70 %, ςξ πνμξ ημ ζοκμθζηυ 

αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ ΑΔΚΚ ζηδ πχνα. Έηζζ οπήνλε ζδιακηζηή ακάπηολδ ηαζ ζημ ηέθμξ ημο 

2017 ηα ..Δ.Γ. Α.Δ.Κ.Κ ηάθοπηακ ημ 68% πενίπμο ζημ ζφκμθμ ηςκ πενζθενεζαηχκ εκμηήηςκ 

ηδξ πχναξ. Σα ζοζηήιαηα αοηά ακαθένμκηαζ ζε πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ. 

https://www.eoan.gr/el/content/19/ti-einai-anakuklosi
http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr
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Χζηυζμ μζ ζηυπμζ δεκ έπμοκ επζηεοπεεί, ηαεχξ ιε αάζδ ηδκ ΚΤΑ 36259/1757/2010 εα έπνεπε 

απυ 1/1/2014 κα έπεζ ηαθοθεεί υθδ δ Δπζηνάηεζα ιε βεςβναθζηέξ επεηηάζεζξ ιέζς ηςκ κέςκ 

εβηνίζεςκ ηςκ ΔΓ. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ πίκαηα, δ πχνα ιαξ απείπε 

ανηεηά απυ ημ κα πεηφπεζ ημκ πνμδβμφιεκμ ζηυπμ.  

Με αάζδ ηζξ εηήζζεξ εηεέζεζξ βζα ημ έημξ 2017 πμο οπέααθακ ηα εβηεηνζιέκα ΔΓ ΑΔΚΚ, μ 

ζοκμθζηυξ υβημξ ηςκ Α.Δ.Κ.Κ πμο μδδβήεδηακ πνμξ αλζμπμίδζδ ιέζς ΔΓ ακήθεε ζε 

963.516 ηυκμοξ. ηδκ πανμφζα θάζδ δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια ζημζπεία απυ υθα ηα ΔΓ ηςκ 

ΑΔΔΚ βζα ημ 2018.Ζ ιέπνζ ζήιενα επίδμζδ ηδξ πχναξ ζηδκ ακαηφηθςζδ απμαθήηςκ 

εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ βζα ηα έηδ 2016-2017πανμοζζάγεηαζ ζημκ αηυθμοεμ 

πίκαηα, μ μπμίμξ ααζίγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ εηεέζεζξ πμο οπέααθακ ηα ..Δ.Γ. ΑΔΚΚ ηαηά ημ 

ακςηένς δζάζηδια ηαζ αθμνά ηα ΑΔΚΚ πμο μδδβήεδηακ ζε ιμκάδεξ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ 

ζοκενβαγυιεκεξ ιε ηα εβηεηνζιέκα ΔΓ ΑΔΚΚ:  

 
Πίκαηαξ 2-4:οκμθζηέξ πμζυηδηεξ ΑΔΚΚ πμο μδδβήεδηακ ζε ιμκάδεξ επελενβαζίαξ βζα ηδκ 

πενίμδμ 2016-2017 

 

πςξ βίκεηαζ ειθακέξ απυ ημκ ακςηένς πίκαηα, ιεηαλφ 2017 ηαζ 2016 παναηδνείηαζ ζδιακηζηή 

αφλδζδ ηυζμ ηςκ ζοκμθζηχκ πμζμηήηςκ ΑΔΚΚ πμο μδδβήεδηακ πνμξ επελενβαζία ιέζς ηςκ 

ΔΓ (αφλδζδ 83,4%), υζμ ηαζ ηςκ επζιένμοξ νμχκ (αφλδζδ 236% ζηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ 

–ηαηεδαθίζεςκ, αφλδζδ 20% ζηα απυαθδηα εηζηαθχκ).Σα επελενβαζιέκα αδνακή οθζηά πμο 

ελήθεακ απυ ηζξ ζοκενβαγυιεκεξ ιε ηα ΔΓ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ (μζ μπμίεξ ακένπμκηαζ ζε 60 

πενίπμο ηαζ αολάκμκηαζ απυ πνυκμ ζε πνυκμ, υπςξ ακηίζημζπα ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

αδεζμδμηδιέκςκ ζοθθεηηχκ –ιεηαθμνέςκ, πςνίξ υιςξ κα ηαθφπημκηαζ επανηχξ ηαζ 

πακεθθαδζηά μζ ακάβηεξ) ηαζ μδδβήεδηακ πνμξ δζάθμνεξ ενβαζίεξ ακάηηδζδξ, ζηδ ζοκηνζπηζηή 

πθεζμρδθία ημοξ ζε επζπχζεζξ ηαζ επζζηνχζεζξ αβνμηζηχκ δνυιςκ ήηακ: α) βζα ημ έημξ 2016 

247.802 ηυκμζ ηαζ α) βζα ημ έημξ 2017 667.177 ηυκμζ. Οζ ηαηεοεφκζεζξ πμο δίκμκηαζ ζηα ΔΓ 

αθμνμφκ ηονίςξ ζηδκ πνμζπάεεζα πμο πνέπεζ κα βίκεζ βζα πεναζηένς αφλδζδ ηδξ βεςβναθζηήξ 

ηάθορδξ ηδξ πχναξ απυ οζηήιαηα Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ. Δπίζδξ, βίκμκηαζ ζοκημκζζιέκεξ 

πνμζπάεεζεξ απυ δζάθμνεξ Τπδνεζίεξ βζα ηδκ εεζιμεέηδζδ ηδξ οπμπνέςζδξ εκαθθαηηζηήξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ηςκ παναβυιεκςκ απυ ηα δδιυζζα ένβα  (ΔΟΑΝ, 2019) 
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Με αάζδ πζμ πνυζθαηα ζημζπεία, μζ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ, πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ 

αηυθμοεδ εζηυκα  

  

Δζηυκα 2-2: εκδεζηηζηυξ πάνηδξ ιε εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ ζηδκ Δθθάδα (πδβή: 

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%

CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%

B5%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83/) 

Μία ζοκμπηζηή εζηυκα ηςκ απμαθήηςκ πμο εζζήνεακ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ 

ηαζ αοηχκ πμο ακαηοηθχεδηακ, δίκεηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα:  

 

Πίκαηαξ 2-5: Πμζυηδηεξ ΑΔΚΚ πμο εζζήθεακ ζε εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ηαζ 

ακαηοηθχεδηακ (πδβή: Paralika Theodora, 2019) 

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%83/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83/
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2.13 Αλαθύθισζε θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ξεπκάησλ ΑΔΚΚ 

 

ηδκ πανάβναθμ αοηή εα πανμοζζαζηεί ακαθοηζηυηενα δ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ μνζζιέκςκ 

νεοιάηςκ ΑΔΚΚ. Γδθαδή ιέεμδμζ επελενβαζίαξ βζα ηα ΑΔΚΚ πμο ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ 

εηηυξ ηδξ ηαθήξ. Πνμθακχξ μζ ιέεμδμζ επελενβαζίαξ ηαζ μζ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηεπκμθμβίεξ 

ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ (ππ ημ νεφια).  

Ανπζηά πανμοζζάγεηαζ εκδεζηηζηά δ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ, ακάθμβα ιε ηδκ πδβή 

πνμέθεοζδξ.(ηαζ άνα ηα πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά, ηδκ ηαεανυηδηα, ηθπ)  

ζμκ αθμνά ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ απυ κεμακαβεζνυιεκεξ μζημδμιέξ, ππ πμθοηαημζηίεξ, μζ 

ααζζηέξ επζθμβέξ είκαζ ακάθμβα ηαζ ιε ημ νεφια: Υνήζδ ζε πςιαημονβζηέξ ενβαζίεξ, ιεηαθμνά 

ζε ιμκάδα ακαηφηθςζδξ υπμο οθίζηαηαζ δζαπςνζζιυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακαηφηθςζδ ηαζ ηαθή ή 

απμηέθνςζδ (βζα ημ ιδ ακαηοηθχζζιμ ημιιάηζ), ακάηηδζδ επί ηυπμο (on site) ή ηαθή.   

2.13.1 Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ απυ ηαηεδαθίζεζξ 

 

Γζα ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ (οθζζηάιεκςκ ηηζνίςκ) παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ημ είδμξ ηδξ 

ηαηεδάθζζδξ. Γζα πανάδεζβια, ακ ππ έπεζ βίκεζ «ζοιααηζηή» ηαηεδάθζζδ, ηα οθζηά έπμοκ 

«ακαηαηςεεί» ηαζ είκαζ δφζημθμξ μ δζαπςνζζιυξ ημοξ. Ακ βίκεηαζ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ ηαζ 

έπμοκ αθαζνεεεί μνζζιέκα οθζηά, δ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ είκαζ ανηεηά πζμ εφημθδ. οκμπηζηά, 

δ δζαπείνζζδ πανμοζζάγεηαζ ζημ αηυθμοεμ δζάβναιια.  
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Γζάβναιια 2-4: Σεπκζηέξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ (Πδβή: Γνφθθδξ, 2015) 

Σα απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ ηαηεδάθζζδ ηηζνίςκ είκαζ ζοκήεςξ ακαιειεζβιέκα ηαζ 

είκαζ πζμ δφζημθμ κα οπμζημφκ επελενβαζία ζε ζπέζδ ιε ηα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 

ακεβένζεζξ ηηζνίςκ. Έκα απυ ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 

απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ είκαζ υηζ μ ενβμθάαμξ πμο ηάκεζ ηδκ ηαηεδάθζζδ δεκ βκςνίγεζ απυ 

πνζκ ηδ ζφζηαζδ ηςκ άπνδζηςκ οθζηχκ πμο εα πνμηφρμοκ 

Γζα αοηυ ημ θυβμ, δ πναηηζηή ηδξ επζθεηηζηήξ ηαηεδάθζζδξ είκαζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ 

μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηςκ οθζηχκ.. Καηά ηδκ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, βίκεηαζ δ αθαίνεζδ ή ηαζ 

επελενβαζία/ιεηαθμνά  ζοβηεηνζιέκςκ οθζηχκ ηαζ ζοζηαηζηχκ, πνζκ λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία ηδξ 

ηαηεδάθζζδξ ημο ααζζημφ ζηεθεημφ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Σα οθζηά πμο αθαζνμφκηαζ είηε είκαζ 

επζεοιδηά ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ αλζμπμίδζδ ππ ιέηαθθα πμο έπμοκ ζδιακηζηή αλία είηε είκαζ 

ακεπζεφιδηα ηαζ δ πανμοζία ημοξ νοπαίκεζ ημ επζεοιδηυ νεφια απμαθήηςκ ή ιεζχκεζ ηδκ 

πμζυηδηά ημο. (Γνφθθδξ, 2017, μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012)  

Έηζζ, ηαηά ηδ ηαηεδάθζζδ εκυξ ηηζνίμο, πνέπεζ κα θαιαάκμοκ πχνα μζ αηυθμοεεξ εκένβεζεξ: 

1. Απμιάηνοκζδ ηοπυκ επίπθςκ, πθαζηζηχκ, ή άθθςκ πναβιάηςκ πμο οπάνπμοκ χζηε κα 

θαιαάκεηαζ ιένζικα βζα ιεηέπεζηα δζαπείνζζδ 

2. Απμιάηνοκζδ ηςκ απμαθήηςκ ηα μπμία πνέπεζ κα οπμζημφκ ζδζαίηενδ επελενβαζία, είκαζ 

επζηίκδοκα, ναδζεκενβά ηθπ (ππ αιίακημξ, πδιζηά απυαθδηα, ακζπκεοηέξ θςηζάξ παθζάξ 

ηεπκμθμβίαξ η.θπ). 
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3. Απμιάηνοκζδ οθζηχκ πμο ιπμνμφκ κα αθαζνεεμφκ ηαζ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ή 

ακαηοηθςεμφκ εφημθα, υπςξ πυνηεξ, πανάεονα, παηχιαηα, βφρμξ, ιμκςηζηχκ οθζηχκ. 

4. Απμζοκανιμθυβδζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηδξ μνμθήξ (ακ οπάνπεζ) ηαζ απμιάηνοκζδ ηςκ 

οθζηχκ ιε ζηυπμ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ.  

5. Καηεδάθζζδ ηςκ ημίπςκ ηαζ δζαθμβή ηςκ ιπαγχκ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

ηαηεδάθζζδξ ημ ιίβια ηςκ αδνακχκ οθζηχκ επελενβάγεηαζ ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ 

ιδπακδιάηςκ ππ εναοζηήνςκ είηε εκηυξ ενβμηαλίμο (on site) είηε ζε πχνμ εηηυξ 

ενβμηαλίμο (off-site) 

Ζ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ έπεζ ςζηυζμ ημ ζδιακηζηυ ιεζμκέηηδια ημο ανηεηά ιεβαθφηενμο 

πνυκμο πμο απαζηείηαζ. Δπίζδξ δεκ είκαζ ζίβμονμ υηζ ηα οθζηά πμο εα ζοθθεπεμφκ εα ιπμνμφκ 

εφημθα κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. (Γνφθθδξ, 2017) 

Σα ΑΔΚΚ, πνμηεζιέκμο κα ακαηοηθςεμφκ, οθίζηαηαζ ηαηάθθδθδ επελενβαζία πμο 

πενζθαιαάκεζ πεζνμδζαθμβή, ιαβκδηζηυ δζαπςνζζηή, ημζηίκζζια, ηθπ, χζηε κα απμιαηνοκεμφκ 

οθζηά υπςξ λφθα πθαζηζηά, πανηζά ηαζ ιέηαθθα. ηδ ζοκέπεζα, ηα «ηαεανά» αδνακή ΑΔΚΚ 

ηαηεοεφκμκηαζ ζε εζδζημφξ εναοζηήνεξ ιε ζζαβυκεξ ή ηνμφζδξ. ηδ ζοκέπεζα ζοκήεςξ 

αημθμοεεί ηαζ δεφηενμ ζηάδζμ δζαπςνζζιμφ ιε ιαβκδηζηυ δζαπςνζζηή ηαζ αενμδζαπςνζζηή (air 

separator) μ μπμίμξ απμιαηνφκεζ ηα εθαθνά οθζηά (ιζηνά ημιιάηζα πανηζμφ ηαζ πθαζηζημφ) πμο 

δεκ απμιαηνφκεδηακ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ δζαπςνζζιυ. Ο δζαπςνζζηήξ αένα απμιαηνφκεζ ηαζ ημ 

ηθάζια ηςκ αδνακχκ οθζηχκ 0-4mm. (Γνφθθδξ, 2017).  

2.13.2 Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ 

Σα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ πενζθαιαάκμοκ ηαηεζηναιιέκα οθζηά, οθζηά πμο δεκ 

πνδζζιμπμζήεδηακ, οθζηά ζοζηεοαζίαξ ηαζ άθθα αμδεδηζηά οθζηά. πςξ πνμηφπηεζ, ζδιακηζηή 

δζαθμνά πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηα απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ ζηα ενβμηάλζα υπμο θαιαάκεζ 

πχνα ηαηαζηεοαζηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ζηα απυαθδηα απυ ηαηεδαθίζεζξ είκαζ υηζ ζηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ είκαζ βκςζηή δ ζφζηαζδ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Έηζζ, ιπμνεί κα βίκεζ 

ηαθφηενδ μνβάκςζδ ζηδκ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ πμο πνμηφπημοκ ηαζ κα ακηζιεηςπζζημφκ 

πνμαθήιαηα πμο πζεακυκ κα πνμηφρμοκ (Γνφθθδξ, 2017). 
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Γζάβναιια 2-5: οκμπηζηή απεζηυκζζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ απυ 

κεμακαβεζνυιεκεξ μζημδμιέξ. (Πδβή: Γνφθθδξ, 2015) 

Έκα εκδεζηηζηυ δζάβναιια ηδξ νμήξ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ζηδκ ιμκάδα θαίκεηαζ ζημ 

αηυθμοεμ δζάβναιια 

 

Γζάβναιια 2-6: Γζάβναιια νμήξ ακαηφηθςζδξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ (πδβή: Ρμφζζμξ, 2016) 
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2.13.3 Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ απυ ηζζιέκημ/ ζηονυδεια  

 

Σμ ηζζιέκημ είκαζ έκα θεπηά αθεζιέκμ ακυνβακμ οθζηυ. Ακ ακαιεζπεεί ιε κενυ, ζπδιαηίγεζ ιία 

παπφνεοζηδ έκςζδ, δ μπμία πμο πήγεζ ηαζ ζηθδναίκεζ .Ζ (απθή) ακάιζλδ ημο ηζζιέκημο ιε άιιμ 

ηαζ κενυ δδιζμονβεί ηδκ ημκία ημο ηζζιέκημο, εκχ ακ πνμζηεεμφκ ζημ ιείβια  παθίηζα (ζηφνα) 

δδιζμονβείηαζ ημ ζηονυδεια ή ιπεηυκ. Πμθθέξ θμνέξ, ζηζξ ηαηαζηεοέξ ημ ζηονυδεια 

ζοκδοάγεηαζ ιε πάθοαα ηαζ πανάβεηαζ μπθζζιέκμ ζηονυδεια. Σμ ζηονυδεια απμηεθείηαζ απυ 

πμκδνυηημηα αδνακή (παθίηζα ή ενοιιαηζζιέκμζ θίεμζ) θεπηυημηηα αδνακή (άιιμξ), κενυ (8%), 

ηζζιέκημ (6-15%) ηαζ άθθα οθζηά / πνμζιίλεζξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ ππ ζηζξ ημθχκεξ. Καηά ηδκ δζάεεζδ ημο ζηονμδέιαημξ ζε πχνμοξ ηαθήξ 

ηαηαθαιαάκμκηαζ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ βδξ. Έηζζ πνμηζιχκηαζ άθθεξ ιέεμδμζ .δζαπείνζζδξ. 

(https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG114/Cement%20and%20Concre

te.pdf, μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012)   

Ζ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο ζηονμδέιαημξ αθμνά ηδκ πνήζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηαζηεοήξ απυ 

ζηονυδεια ηαζ ηδκ ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ ημο ηηζνίμο ή ημο θθμζμφ ημο, ππ ιε 

οαθμπεηάζιαηα αθθά ηαζ πνμηαηαζηεοαζιέκα ζημζπεία ή ιπθμη, ηα μπμία έπμοκ ππ ημπεί ιε 

πνμζμπή ζε ιζηνυηενα ηιήιαηα. Με ηδκ άιεζδ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο ηζζιέκημο ιεζχκεηαζ δ 

ακάβηδ βζα παναβςβή ζηονμδέιαημξ. Καηά ζοκέπεζα, πενζμνίγμκηαζ ζδιακηζηά μζ ζπεηζηέξ 

επζπηχζεζξ ηδξ παναβςβήξ ηζζιέκημο, δ μπμία απαζηεί ζδιακηζηή εκένβεζα (0,735MJ/kgr), αθθά 

ηαζ εηπέιπεζ αένζα ηαζ μοζίεξ υπςξ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2), οπμλεζδίμο ημο αγχημο 

(ΝΟΥ), δζμλεζδίμο ημο εείμο (SO2), ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO), αανέα ιέηαθθα, άθθεξ 

μνβακζηέξ μοζίεξ ηαζ ζηυκδ (Γνφθθδξ, 2017, μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

Οζ ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ ζηονμδέιαημξ πςνίγμκηαζ ζε ηζκδηέξ ιμκάδεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

εκηυξ ημο ενβμηαλίμο ηαζ ζε ιυκζιεξ εβηαηαζηάζεζξ / ηεκηνζηέξ ιμκάδεξ. Ζ πνχηδ θφζδ (ηζκδηή 

ιμκάδα) απαζηεί παιδθυηενδ επέκδοζδ ηαζ έπεζ ιζηνυηενμ ηυζημξ ιεηαθμνάξ. Χζηυζμ 

ιεζμκεηηεί ςξ πνμξ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ υπςξ ηδ δοκαιζηυηδηα, ηδκ ζηακυηδηα απμιάηνοκζδξ 

πνμζιίλεςκ ηθπ  (Ηςάκκμο, 2012) 

Καηά ηδκ ακαηφηθςζδ, ημ ζηονυδεια απυ ΑΚΚ επελενβάγεηαζ ζε πμκδνυημηηα ή θεπηυημηηα 

αδνακή. ε ηάεε πενίπηςζδ, ημ ζηονυδεια ζοθθέβεηαζ ηαζ ηαεανίγεηαζ απυ οπμθείιιαηα άθθςκ 

οθζηχκ υπςξ ιμκςηζηά οθζηά, λφθα ηαζ μ παθφαδζκμξ μπθζζιυξ. Γζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ 

άθθςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ ημκζμπμίδζδ ημο ηζζιέκημο πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαηάλεζξ υπςξ ηαζκίεξ 

ιεηαθμνάξ, εναοζηήνεξ (ππ ηνμοζηζηυ ζθονί ή «ραθίδζ»), ιαβκήηεξ, αενμδζαπςνζζηέξ, μπηζημί 

δζαπςνζζηέξ, δζαθμβή ιε ημ πένζ (ππ βζα ιεβάθα ημιιάηζα λφθμο ή μπθζζιμφ), ηυζηζκα ηθπ. Οζ 

ιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ θεπίδεξ αένα (air knives) βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ηςκ εθαθνφηενςκ οθζηχκ υπςξ ημ λφθμ ή πθαζηζηυ ή οθζηά ανιμθμβήιαημξ. 

Δπίζδξ ηα ζημζπεία πάθοαα πμο ζοθθέβμκηαζ ιε ιαβκήηεξ ηθπ ιπμνμφκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα 

https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG114/Cement%20and%20Concrete.pdf
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG114/Cement%20and%20Concrete.pdf
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ακαηοηθςεμφκ. Ζ ηαεανυηδηα ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημ 99% (Ηςάκκμο, 

2012, Γνφθθδξ, 2017, μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

Μεηά απυ ηδκ επελενβαζία, ηα ακαηοηθςιέκα αδνακή οθζηά ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε 

πμθθέξ εθανιμβέξ υπςξ μδζηά ένβα, ζε επζπςιαηχζεζξ, ςξ οθζηυ πθήνςζδξ ζηα θαημιεία, ζηδκ 

ηαηαζηεοή αοθχκ ηαζ πχνμοξ ζηάειεοζδξ, ζε επζπςιαηχζεζξ εηζηαθχκ ζςθδκχζεςκ, 

ηαηαζηεοή πενζαάθθμκημξ πχνμο, εειέθζα ηηζνίςκ, ζηδκ εη κέμο ηαηαζηεοή ζηονμδέιαημξ ηθπ. 

Μπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ίδζα ηαηαζηεοή, ηάηζ πμο ιεζχκεζ ημ ηυζημξ (ππ ηα θμνηδβά 

δε επζζηνέθμοκ άδεζα) ή ζε δζαθμνεηζηή.   

 

2.13.4 Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ απυ ιέηαθθμ 

 

Σα ιέηαθθα οπάνπμοκ ζε ζδιακηζηυ πμζμζηυ ζηζξ ηαηαζηεοέξ, βζα πανάδεζβια ζημκ μπθζζιυ 

(πάθοααξ), ζηα ημοθχιαηα (αθμοιίκζμ), ζημοξ ζςθήκεξ, ζε άθθα ιζηνμτθζηά ηαζ ελανηήιαηα 

υπςξ αίδεξ, ιεκηεζέδεξ ηαζ πυιμθα πυνηαξ, ανφζεξ, ζημ εζςηενζηυ ηαθςδίςκ ηθπ. Δκδεζηηζηά, 

ιε αάζδ ημοξ πίκαηεξ πμο παναηίεεκηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια 

ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημ 30% ηςκ απμαθήηςκ εκχ ηα οπυθμζπα ιεηαθθζηά ζημζπεία είκαζ ζε 

πμζμζηυ <5%. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ιεηάθθςκ πμο οπάνπμοκ ςξ απυαθδηα απυ 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, ακαηηάηαζ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ημο αλίαξ. Σα ιεηαθθζηά 

ζοζηαηζηά ζπάκζα επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζοκήεςξ ακαηοηθχκμκηαζ απυ ηδκ εη κέμο ηήλδ. 

(Παθακηά, 2016) 

ζδδνμφπα ιέηαθθα (πάθοααξ, ζίδδνμξ) δζαπςνίγμκηαζ ιε ηαηάθθδθεξ δζαηάλεζξ (ιαβκήηεξ). Σα 

ιδ ζζδδνμφπα ιέηαθθα (παθηυξ-ιυθοαδμξ, αθμοιίκζμ ιπνμφκηγμξ.) πμο δεκ έθημκηαζ απυ ημ 

ιαβκήηδ, ακαηηχκηαζ ιε άθθεξ δζαηάλεζξ (επαβςβζηυξ «ιαβκήηδξ» / δζκμνεφιαηα). 

Ακαθοηζηυηενα, παναηηδνζζηζηυ ημο αθμοιζκίμο είκαζ δ πμθφ ορδθή ηζιή ημο ςξ ζηνάπ, ηάηζ 

πμο εοκμεί ηδ ζε ορδθά πμζμζηά ακαηφηθςζή ημο. Ζ ακαηφηθςζή ημο ελμζημκμιεί ζδιακηζηέξ 

πμζυηδηεξ εκένβεζαξ, πμο θηάκμοκ ζε πμζμζηυ ιέπνζ ηαζ 95%. Δκδεζηηζηά, έκαξ ηυκμξ 

αθμοιζκίμο πμο πανάβεηαζ απυ αςλίηδ απαζηεί ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ πενίπμο 51,000 kWh. 

Έκαξ ηυκμξ απυ ακαηοηθςιέκμ αθμοιίκζμ απαζηεί ιυκμ 2,000 kWh. Δκένβεζαξ, θυβς ηδξ 

ζδιακηζηήξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ πμο έπεζ δ αζμιδπακία πμο ημ πνδζζιμπμζεί ςξ πνχηδ φθδ 

(εκενβμαυνα δζαδζηαζία αςλίηδ - αθμοιίκαξ - αθμοιζκίμο) (Γνφθθδξ, 2017, Μήηζζηαξ, 2015, 

Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

 

 

2.13.5 Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ απυ βοαθί 
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Σμ βοαθί οπάνπεζ ζε ιζηνυ πμζμζηυ ζηα ΑΔΚΚ (θζβυηενμ απυ 0,6% ζηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ 

ηαζ αηυια ιζηνυηενμ πμζμζηυ ζηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ. Βνίζηεηαζ ηονίςξ ζηα ηγάιζα ηςκ 

παναεφνςκ. Ζ εκαθθαηηζηή ημο δζαπείνζζδ πενζθαιαάκεζ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ 

ακαηφηθςζδ. Πανυιμζα ιε ημ αθμοιίκζμ, ημ ζδιακηζηυ ζηδκ ακαηφηθςζδ βοαθζμφ είκαζ δ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, αθθά ηαζ δ ελμζημκυιδζδ πχνμο ζε ΥΤΣΑ. Καηά ηδκ επελενβαζία, ημ 

βοαθί ζοκήεςξ εναφεηαζ βζα κα ιεζςεεί μ υβημξ ημο ηαζ δδιζμονβείηαζ ημ οαθυεναοζια. 

Καηυπζκ ακαιζβκφεηαζ ιε πονζηζηή άιιμ ηαζ εναφζιαηα αζαεζηυθζεμο ηαζ ηήηεηαζ βζα 

παναβςβή κέμο βοαθζμφ. Με ηδ πνήζδ ημο οαθμεναφζιαημξ επζηοβπάκεηαζ ζδιακηζηή ιείςζδ 

ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, δζυηζ έηζζ είκαζ ιζηνυηενδ δ απαζημφιεκδ εενιμηναζία ηήλδξ ζημκ 

ηθίαακμ. Σα πνμσυκηα ημο βοαθζμφ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηαζ ημ πνχια. Σμ 

οαθυεναοζια πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηυ ιε ηα πνμσυκηα πμο εα ηαηαζηεοαζεμφκ ηαζ κα 

πνμένπεηαζ απυ ακάθμβεξ πμζυηδηεξ πνμσυκηςκ (κα ηαζνζάγμοκ ζημ πνχια ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά).  

Σα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ ακαηφηθςζδξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε οαθμαάιααηεξ ηαζ 

ζήιαηα ζημοξ δνυιμοξ. Σμ οαθυεναοζια πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ζηα πονυημοαθα ηαζ ζηα 

ημφαθα, ζημ ηζζιέκημ ηαζ ζηδκ άζθαθημ. Χζηυζμ πνεζάγεηαζ πνμζμπή ηαζ ακηίζημζπδ εκδιένςζδ 

χζηε κα ιδκ ζοθθέβμκηαζ βζα ακαηφηθςζδ ιαγί ιε ημ βοαθί πνμζιίλεζξ ηαζ άθθα οθζηά υπςξ 

ηεναιζηά, πμνζεθάκεξ ηαζ αθελίζθαζνμ βοαθί. (Γνφθθδξ, 2017, Μήηζζηαξ, 2015 )  

2.13.6 Γζαπείνζζδ  απμαθήηςκ απυ λφθμ 

 

Σμ λφθμ είκαζ ζηθδνή ηαζ ζκχδδξ ηοηηανζηή μοζία. Απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ θζβκίκδ, ηοηηανίκδ, 

διζηοηηανίκεξ ηαζ απυ μνβακζηέξ μοζίεξ (ηα θεβυιεκα εηποθίζιαηα) υπςξ θζπανά μλέα, νδηζκζηά 

μλέα. Ζ ποηκυηδηά ημο ηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημο ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζδ. Γεκζηά, 

δ ποηκυηδηα ηοιαίκεηαζ ζε λφθα πμο οπάνπμοκ ζηδκ Δθθάδα απυ 300- 900 kg/m
3
, εκχ ακάθμβα 

ημ είδμξ, ηδκ επελενβαζία ηαζ ακ έπεζ επζπθέμκ/ πνυζεεηα οθζηά, δ ποηκυηδηα είκαζ 100 - 1200 

kg/m
3
. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017, 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/KSILO/xil_1_5t.htm) 

Σμ λφθμ πνδζζιμπμζείηαζ ανηεηά ζηζξ ηαηαζηεοέξ (πυνηεξ, παηχιαηα, ημοθχιαηα, δμηάνζα 

οπμζηήνζλδξ ζηέβδξ, ηθπ) ηαζ δ πνήζδ ημο ιεηααάθθεηαζ απυ πχνα ζε πχνα. Σα απμννίιιαηα 

λφθμο απμηεθμφκ ιζα ηαθή πνχηδ φθδ ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ακηζηαεζζηχκηαξ ηζξ 

πνςημβεκείξ πνχηεξ φθεξ απυ ηα δάζδ ή ηα μνοηηά ηαφζζια. Αοηυ αέααζα πνμτπμεέηεζ 

ηαηάθθδθα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ λφθμο, ηαζ υπζ πναηηζηέξ υπςξ ηαφζδ 

πςνίξ παναβςβή εκένβεζαξ. Απμηεθεί ημ 32% πενίπμο ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ.  

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ λοθείαξ πενζθαιαάκεζ επακαπνδζζιμπμίδζδ (ππ δμηάνζα 

οπμζηήνζλδξ ζηέβδξ, πυνηεξ), ακαηφηθςζδ ηαζ ακάηηδζδ εκένβεζαξ. Σμ πμζμζηυ εκαθθαηηζηήξ 
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δζαπείνζζδ/ακάηηδζδξ (ςξ οθζηά ή εκένβεζα) απμαθήηςκ λφθμο ζηδκ Δονχπδ είκαζ πενίπμο 65% 

ηδξ ζοκμθζηήξ. Σμ λφθμ πμο πενζέπεηαζ ζηα ΑΔΚΚ έπεζ πμθθά οθζηά ςξ πνμζιίλεζξ, υπςξ 

ιέηαθθα (αίδεξ, ηανθζά), ιπμβζέξ, αενκίηζα, ζοκηδνδηζηά ηθπ., ηάηζ πμο απμηεθεί ζδιακηζηυ 

ειπυδζμ ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ ηδκ ακαηφηθςζή ημο. Λυβς ηςκ πνμζιίλεςκ/ 

πνυζεεηςκ ηθπ (ππ ηνεμγςηέθαζμ) έκα πμζμζηυ ηςκ απμαθήηςκ λφθμο παναηηδνίγεηαζ ςξ 

επζηίκδοκμ. Δκδεζηηζηά, ημ πμζμζηυ αοηυ ήηακ πενίπμο ημ 15% ηςκ απμαθήηςκ λφθμο πμο 

πανάβμκηαζ ζηδκ ΔΔ- 27 (2004). (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017, 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/KSILO/xil_1_5t.htm).  

Ζ δζάεεζδ λφθμο απυ ΑΔΚΚ ζε πχνμοξ ηαθήξ, υπςξ ηα οπυθμζπα μνβακζηά οθζηά, μδδβεί ζε 

εηπμιπέξ ιεεακίμο (CH4) πμο είκαζ αένζμ ημο εενιμηδπίμο ζζπονυηενμ απυ ημ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα, αθθά ηαζ πζεακή ιυθοκζδ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ πδιζηέξ 

μοζίεξ ζηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηυθθα, αενκίηζ, επίπνζζδ ή 

ζοκηδνδηζηά λφθμο πνμηεζιέκμο κα αολδεεί δ ακημπή ημο οθζημφ. Δπίζδξ υπςξ ηαζ μπμζαδήπμηε 

απυαθδηα, δ οβεζμκμιζηή ηαθή δεζιεφεζ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ βδξ. 

Ζ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ απμαθήηςκ λφθμο βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ, ακαηφηθςζδ ή εκενβεζαηή 

αλζμπμίδζδ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ, ηζξ πνμζιείλεζξ/ ηδ ιυθοκζδ. Ακαθοηζηυηενα, δ ιδ 

επελενβαζιέκδ λοθεία είκαζ ηαηάθθδθδ (ιε ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ υζμκ αθμνά ζηδκ ποναιίδα 

ηδξ δζαπείνζζδξ) βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ, ακαηφηθςζδ ηαζ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ. Ζ λοθεία 

πμο έπεζ ιεκ επίζηνςζδ αθθά δεκ πενζέπεζ αθμβμκμφπεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ είκαζ επίζδξ 

ηαηάθθδθδ. Σα απυαθδηα λφθμο πμο έπμοκ επίζηνςζδ πμο πενζέπεζ μνβακζηέξ εκχζεζξ, 

ζοκηδνδηζηυ λφθμο ή αθααενέξ μοζίεξ ζοκήεςξ δεκ είκαζ ηαηάθθδθα βζα ακαηφηθςζδ ηαζ 

βίκεηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδ ή ακάηηδζδ εκένβεζαξ. Σμκίγεηαζ υηζ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ κα δ 

πνήζδ λφθμο, ημ μπμίμ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα άθθεξ πνήζεζξ βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ. Πνέπεζ 

υπςξ ηαζ ιε ηα οπυθμζπα ΑΚΚ κα πνμηζιείηαζ πνχηα δ επακαπνδζζιμπμίδζδ, δ ακαηφηθςζδ ηαζ 

ηέθμξ δ ακάηηδζδ εκένβεζαξ νεοιάηςκ λφθμο πμο δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηζξ 

πνμδβμφιεκεξ ιεευδμοξ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

Ζ επακαπνδζζιμπμίδζδ απμαθήηςκ λοθείαξ απυ ηηίνζα πμο θεάκμοκ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημοξ, 

ιπμνεί κα θάαεζ πχνα άιεζα, ακ έπεζ βίκεζ δ απμδυιδζδ/ ηαηεδάθζζδ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ. 

διακηζηυ ιένμξ απμαθήηςκ λφθμο πμο ιπμνεί κα επακαπνδζζιμπμζδεεί είκαζ μζ παθέηεξ 

ιεηαθμνάξ οθζηχκ. Μεηά ηδκ πνήζδ,  ημοθάπζζημκ μζ πενζζζυηενεξ ιπμνμφκ κα επζζηναθμφκ 

ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εη κέμο, ιεηά ίζςξ απυ ιζηνή επζζηεοή (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012).  

Ζ ακαηφηθςζδ πνέπεζ κα βίκεζ ζε ζπεηζηά ηαεανά νεφιαηα λφθμο. Γζα πανάδεζβια, μζ παθέηεξ 

ιπμνμφκ κα ηειαπζζημφκ ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ πνχηδ φθδ παναβςβή άθθςκ ιμνθχκ 

λφθμο (ακαηφηθςζδ). Γζα κα θάαεζ πχνα δ ακαηφηθςζδ απυ ιείβια απμννζιιάηςκ απυ ΑΚΚ 

πμο πενζέπμοκ λφθμ πνέπεζ κα οπάνλεζ ιία επελενβαζία ηςκ απμννζιιάηςκ αοηχκ. Έηζζ βίκεηαζ 

δζαπςνζζιυξ επελενβαζιέκμο ή ιδ επελενβαζιέκμο λφθμο, πεζνςκαηηζηή δζαθμβή βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ πνμζιείλεςκ ηαζ εναφζδ ζε έκα ή πενζζζυηενα ζηάδζα. ζδδνμφπα ηαζ ιδ 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/KSILO/xil_1_5t.htm


Επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη υλικών καταςκευών και κατεδαφίςεων. Ιοφνιοσ 2019 
 
 

57 
 
 

ζζδδνμφπα ιέηαθθα δζαπςνίγμκηαζ ιε ηαηάθθδθεξ δζαηάλεζξ (ιαβκήηεξ, επαβςβή/ δζκμνεφιαηα). 

Ονοηηά ηαζ αδνακή οθζηά ππ ζηονυδεια δζαπςνίγμκηαζ ιε ημζηίκζζια. Πνμζιίλεζξ ιε ιζηνυ 

αάνμξ ππ πθαζηζηά δζαπςνίγμκηαζ ιε ημζηίκζζια ή ιε αένα (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, 

Μήηζζηαξ 2015, Καηθυπμοθμξ, 2015). Ζ ακαηφηθςζδ απμαθήηςκ λφθμο απυ ηα ΑΔΚΚ, 

δεζιεφεζ CO2 ζε πνμσυκηα λφθμο, ζοιαάθθεζ αζμιδπακία ηαζ ιεζχκεζ ηδκ πίεζδ ζηα δάζδ. 

οκμπηζηά, δ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ απμαθήηςκ λφθμο παναηίεεηαζ ζηδκ αηυθμοεδ εζηυκα: 

 
Δζηυκα 2-3: Δκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ απμαθήηςκ λφθμο (πδβή: Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012 

 

Απυ ηδκ ακαηφηθςζδ λοθείαξ πνμηφπημοκ άθθα πνμσυκηα λοθείαξ υπςξ ημ ηυκηνα πθαηέ, 

ζκμζακίδεξ (Fibreboard) πμο πενζέπμοκ ίκεξ λφθμο υπςξ ημ MDF. Δπίζδξ πνμηφπηεζ 

ακαηοηθςιέκδ λοθεία βζα άθθεξ πνήζεζξ υπςξ ζε δζαιυνθςζδ ελςηενζηχκ πχνςκ ηαζ ηήπςκ, 

ζε άθθεξ επζθάκεζεξ ηθπ. διεζχκεηαζ υηζ ηα απυαθδηα λοθείαξ πμο πνμένπεηαζ απυ ΑΔΚΚ 

ιπμνμφκ ακ δεκ έπμοκ αενκίηζα, επζηαθφρεζξ ηθπ ηαζ αθμφ έπμοκ ηαεανζζηεί απυ πνμζιίλεζξ, 

ιέηαθθα ηθπ κα ημιπμζημπμζδεμφκ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Καηθυπμοθμξ, 2015). Γζα κα 

ελαζθαθζζηεί δ ηαθή πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ δεοηενμβεκέξ 

ακαηοηθςιέκμ λφθμ, πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηάπμζεξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ ζζπφμκηεξ 

ηακμκζζιμφξ. Σα υνζα ζε επζηίκδοκα ζημζπεία/ζοζηαηζηά είκαζ ακηίζημζπα ιε ηζξ πνχηεξ φθεξ. Οζ 

μνζαηέξ ηζιέξ ημοξ ζοκμρίγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. 
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Πίκαηαξ 2-6: Ονζαηέξ ηζιέξ ζημζπείςκ ακά ηζθυ ακαηοηθςιέκδξ φθδξ (πδβή: Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012) 

 

πςξ πνμακαθένεδηε, απυ ηα απυαθδηα λφθμο πμο πενζέπμκηαζ ζηα ΑΔΚΚ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηαφζζιμ ζε εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ (απμηέθνςζδ, πονυθοζδ ή 

αενζμπμίδζδ). Ζ ακάηηδζδ εκένβεζαξ είκαζ μνζζιέκεξ θμνέξ δ ιυκδ δζαεέζζιδ επζθμβή, ππ βζα ηα 

απυαθδηα λφθμο ιμθοζιέκα ιε επζηίκδοκεξ μοζίεξ. Ζ παναβςβή εκένβεζαξ απυ απυαθδηα λφθμο 

ιπμνεί κα βίκεζ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ ή παναβςβήξ αηιμφ ηαζ ζε εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ 

ηζζιέκημο (μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012).  

 

2.13.7 Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ απυ βφρμ 

 

Ζ (θοζζηή) βφρμξ είκαζ έκα ζγδιαημβεκέξ μνοηηυ. Απμηεθείηαζ απυ εεζζηυ αζαέζηζμ (CaSO4) ηαζ 

κενυ (H2O), δδθαδή αθοδαηςιέκμ εεζζηυ αζαέζηζμ (CaSO4.2H2O). Έπεζ βηνζ ή άζπνμ πνχια, ή 

ηαζ ζπακζυηενα απμπνχζεζξ ημο ηυηηζκμο, ηαθέ ηαζ ηίηνζκμο. Τπυ ηδκ επίδναζδ ορδθήξ 

εενιμηναζίαξ βίκεηαζ ιζα (ιενζηχξ αθοδαηςιέκδ) θεοηή θεπηή ζηυκδ πμο μκμιάγεηαζ 

ακοδνίηδξ ή πζμ ζοπκά "βφρμξ ημο Πανζζζμφ". Πανάθθδθα ιε ηδκ θοζζηή βφρμ, πνδζζιμπμζείηαζ 

ηαζ δ ζοκεεηζηή. Αοηή είκαζ οπμηαηάζηαημ ηδξ θοζζηήξ βφρμο. Πανάβεηαζ ηαηά ηδκ 

απμννφπακζδ ηςκ ηαοζαενίςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ δέζιεοζδ ημο δζμλεζδίμο ημο 

εείμο απυ ηα ηαοζαένζα ππ ιμκάδςκ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ ζζπφμξ /εενιζηχκ ζηαειχκ. Δπίζδξ 

πανάβεηαζ απυ ηδκ πδιζηή αζμιδπακία ςξ (πανα)πνμσυκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ (Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012) 

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ βφρμο πενζβνάθεηαζ παναηάης:  
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ε παβηυζιζα ηθίιαηα, ζφιθςκα ιε θίβμ παθαζυηενα ζημζπεία (2007) πενίπμο 10 εηαημιιφνζα 

ηυκμζ απμαθήηςκ βορμζακίδςκ απμννίπημκηαζ ζε πςιαηενέξ ηαζ πενίπμο 4 εηαημιιφνζα ηυκμζ 

απμαθήηςκ βφρμο απμηίεεκηαζ ζηδκ Δονχπδ εηδζίςξ. ηδκ πμζυηδηα αοηή δεκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ηα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ ζε ενβμζηάζζα παναβςβήξ. διεζχκεηαζ υηζ δ 

δζάεεζδ απμαθήηςκ βφρμο ζε πςιαηενέξ έπεζ επζπθέμκ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ: Ακ ηα απυαθδηα 

βφρμο ακαιεζπεμφκ ιε αζμδζαζπχιεκα απυαθδηα, πανάβμοκ ημ αένζμ οδνυεεζμ (H2S). Σμ 

οδνυεεζμ είκαζ άπνςιμ, δδθδηδνζχδεξ, δζαανςηζηυ ηαζ πμθφ εφθθεηημ αένζμ ιε παναηηδνζζηζηή 

μζιή παθαζιέκμο αοβμφ. Γζα αοηυ ημ θυβμ, Ζ ΔΔ απαζηεί ηδκ ηαθή απμαθήηςκ βφρμο ιυκμ ζε 

εζδζηά ηεθζά, ζε πςιαηενέξ αδνακχκ απμαθήηςκ, πνμηεζιέκμο κα απμθεφβεηαζ δ παναβςβή 

οδνμεείμο.(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, https://www.certh.gr/dat/FC7C8448/file.pdf). 

Ζ βφρμξ είκαζ ακαηοηθχζζιδ πνχηδ φθδ ηαζ ιάθζζηα δ δζαδζηαζία ιπμνεί κα βίκεηαζ επ’ 

αυνζζημκ, δζυηζ δ πδιζηή ζφκεεζδ ηδξ πνχηδξ φθδξ ηςκ πνμσυκηςκ παναιέκεζ αιεηάαθδηδ. 

Πνμσυκηα απυ βφρμ πενζθαιαάκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ πμθφ θίβςκ οθζηχκ ηαηαζηεοχκ, υπμο δ 

ακαηφηθςζδ "ηθεζζημφ ηφηθμο" είκαζ δοκαηή. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα απυαθδηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ηάκμοκ ηαζ πάθζ ημ ίδζμ πνμσυκ.  

Έηζζ πμθθμί ηαηαζηεοαζηέξ αβμνάγμοκ ηα απυαθδηα βφρμο πνμξ ακαηφηθςζδ. Σα απμννίιιαηα 

ηςκ βορμζακίδςκ απμηεθμφκηαζ απυ πενίπμο 94% ζηυκδ βφρμο ηαζ οπυθμζπμ πενίπμο 6% απυ 

πανηί, πανηυκζ ή άθθα οθζηά πμο πενζέπεζ ιδδαιζκυ πμζμζηυ βφρμο. Σμ οπυθμζπμ αοηυ (πανηί, 

πανηυκζ ηθπ) ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ημιπμζημπμίδζδ ή κα αλζμπμζδεεί εκενβεζαηά ππ 

πνμξ παναβςβή εενιυηδηαξ. Σμ ζφζηδια πμο έπεζ ακαπηοπεεί βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ 

βορμζακίδςκ ζηδ αζμιδπακία ακαηφηθςζδξ βφρμο, αθαζνεί απυ ηζξ βορμζακίδεξ ηδκ επέκδοζδ 

απυ πανηί ηαζ ημκζμνημπμζεί ημ βφρμ ζε ζηυκδ ζπεδυκ ζηδκ ίδζα πμζυηδηα ιε ηδκ ανπζηή πνχηδ 

φθδ (ημ βφρμ ζε πνςημβεκή ιμνθή). Σμ ηεθζηυ πνμσυκ είκαζ 99% ηαεανυ. Χζηυζμ οπάνπεζ έκα 

οπμθεζιιαηζηυ ηθάζια πανηζμφ πμο παναιέκεζ ζηδ ζηυκδ βφρμο ηαζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ πθήνδ 

εζζαβςβή βφρμο απυ ακαηοηθςιέκμ οθζηυ ζηζξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ. Αοηυ δζυηζ οπάνπεζ 

ηίκδοκμξ αθάαδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαηαζηεοήξ ή ηαζ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ζηδκ πμζυηδηα 

ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ (πεζνμηένεοζδ αημοζηζηχκ ή εενιζηχκ ζδζμηήηςκ) (Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012) 

ζμκ αθμνά ζηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ, εηηζιάηαζ υηζ ημ 25% ηςκ οθζηχκ θοζζημφ βφρμο 

ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ ακαηοηθςιέκμ βφρμ ζε ζηυκδ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ 

βορμζακίδςκ. Χξ εη ημφημο μ ζηυπμξ ζημ 30% πμο ηέεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή αζμιδπακία 

βφρμο, ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ πμο επακεζζάβμκηαζ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία θαίκεηαζ κα 

είκαζ εθζηηυ (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

Χξ εεηζηυ πανάδεζβια ακαθένμκηαζ δ Γακία, ιε πμζμζηά πμο θηάκμοκ ημ 65% ακαηφηθςζδξ 

βφρμο απυ ΑΚΚ ηαζ δ Αββθία πμο ακαηοηθχκεζ ζε αηυια ιεβαθφηενμ πμζμζηυ πάνδ ζε 

ζοιθςκία ημο ηοαενκδηζημφ μνβακζζιμφ WRAP ηαζ ηςκ αζμιδπακζχκ βφρμο βζα ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ακαηφηθςζδξ βφρμο. (μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

https://www.certh.gr/dat/FC7C8448/file.pdf
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Γζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ βφρμο, δ ένεοκα βίκεηαζ ζηδκ ακάπηολδ δζενβαζζχκ ηδξ 

αζμιδπακίαξ χζηε κα ιπμνεί κα ακαηοηθςεεί βφρμξ ιε πενζζζυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε πανηί, κα 

ακαπηοπεμφκ ιέεμδμζ βζα ηδ πζμ επζηοπή αθαίνεζδ ηθαζιάηςκ πανηζμφ απυ ηζξ βορμζακίδεξ. 

Δπίζδξ ενεοκάηαζ δ δοκαηυηδηα πνήζδξ ακαηοηθςιέκδξ βφρμο ζηδκ παναβςβή ηζζιέκημο 

(ιζηνή πμζυηδηα βφρμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ παναβςβή ηζζιέκημο), αθθά ηαζ ζηδ βεςνβία. Σμ 

ηεθεοηαίμ αθμνά ηδ πνήζδ ζε ηαθθζένβεζεξ, υπςξ ηα πνμσυκηα θζπάζιαημξ, ηαζ ςξ δζμβηςηζηυ 

ιέζμ, ειπθμοηίγμκηαξ ημ πχια ιε ηδκ πνμζεήηδ εείμο ηαζ αζαεζηίμο πμο πενζέπεζ ηαζ 

ιεζχκμκηαξ ηζξ επζαθααήξ ζοκέπεζεξ ηςκ αθάηςκ καηνίμο πμο ιπμνεί κα πενζέπεηαζ ζημ έδαθμξ. 

(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, 

https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG114/Cement%20and%20Concret

e.pdf) 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ ακαηφηθςζδξ βφρμο. Χζηυζμ, οπάνπμοκ ηαζ 

ζδιακηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ ακαηφηθςζδ: Σα απυαθδηα πνμσυκηςκ βφρμο πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηδκ ηαηεδάθζζδ ηαζ ηδκ ακαηαίκζζδ ένβςκ κα είκαζ ακαιειεζβιέκα ηαζ ιμθοζιέκα ιε άθθα 

οθζηά, υπςξ πνχιαηα, ζηυημοξ ή ηυθθεξ, ιμκςηζηά οθζηά, ιεηαθθζημφξ ζοκδέζιμοξ, αίδεξ ηθπ 

ηα μπμία ηαηαζημφκ δφζημθδ ηδκ ακαηφηθςζδ. Έηζζ, μζ δζενβαζίεξ ηαηεδάθζζδξ πμο πνμηαθμφκ 

ακάιεζλδ υθςκ ηςκ απμννζιιάηςκ, επζηνέπεζ πεναζηένς ηδκ ακαηφηθςζδ ημο βφρμο (Οιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012).  

 

2.13.8 Δκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηεναιζηχκ οθζηχκ 

 

Σα ηεναιζηά οθζηά είκαζ ακυνβακα, ιδ ιεηαθθζηυ ζηενεά. Πανάβμκηαζ ζε ορδθή εενιμηναζία . 

Σα πενζζζυηενα είκαζ ηνοζηαθθζηά ηεναιζηά. Πενζθαιαάκμοκ ημφαθα, πθαηάηζα, είδδ οβζεζκήξ 

ηθπ . Ακαθοηζηυηενα, ηα ημφαθα παναζηεοάγμκηαζ ιε ηδκ έκςζδ ηεναιζημφ οθζημφ ιε ηδ 

αμήεεζα ζοκδεηζημφ ημκζάιαημξ ή ηυθθαξ. Σα πθαηάηζα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ακεεηηζηυ οθζηυ, 

υπςξ ηεναιζηυ ιε έκα ζηθδνυ θζκίνζζια θμφζηνμο. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα επζηάθορδ ζε ζηέβεξ, 

παηχιαηα ηαζ ημίπμοξ. Σα πενζζζυηενα ηεναιζηά δμιζηά πνμσυκηα πανάβμκηαζ απυ ημπζηά 

δζαεέζζια οθζηά, υπςξ μ πδθυξ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

Σα ηεναιζηά οθζηά είκαζ αδνακή. Έηζζ, δ δζάεεζδ ζε πχνμοξ ηαθήξ πνμηαθεί ιυκμ ηδκ 

δέζιεοζδ ημο ακηίζημζπμο πχνμο. Πανυθμ πμο ηα οθζηά αοηά έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ (ππ 

ιεβαθφηενδ ηςκ 100 πνυκςκ) ζοκήεςξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε απυαθδηα ζε πμθφ θζβυηενμ δζάζηδια 

βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ (αθθαβή πνήζδξ, άθθεξ επζζηεοέξ ηθπ) . 

Ζ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηεναιζηχκ οθζηχκ ιπμνεί κα βίκεζ ακ πνμδβδεεί πνμζεηηζηή 

ηαηεδάθζζδ / απμιάηνοκζδ οθζζηάιεκςκ ηαηαζηεοχκ ή οθζηχκ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα 

απμιαηνοκεεί μπμζμδήπμηε ημκίαια ή ζοκδεηζηή ηυθθα. Ζ ενβαζία αοηή είκαζ ίζςξ ιζα απυ ηζξ 

πζμ δφζημθεξ ηαζ πνμκμαυνεξ πμο απαζηεί πεζνμκαηηζηή ενβαζία. Δπίζδξ, είκαζ δφζημθμ κα 
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εηηζιδεεί δ ακημπή ηαζ δ θένμοζα ζηακυηδηα ηδξ ημζπμπμζίαξ. Έηζζ ζοκήεςξ πνμηζιείηε κα 

επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ ζε επζηαθφρεζξ υρεςκ ή εζςηενζηχκ ημίπςκ. Ζ επακαπνδζζιμπμίδζδ 

ηςκ ημφαθςκ ηαζ ηεναιζδζχκ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Αοηυ ζε 

μζημκμιζημφξ υνμοξ «ιεηαθνάγεηαζ» έςξ ηαζ 30% ημο ηυζημοξ παναβςβήξ. Πανάθθδθα, 

απμθεφβμκηαζ μζ εηπμιπέξ αενίςκ ζηδκ αηιυζθαζνα, πμο ζοκήεςξ εηπέιπμκηαζ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή. Αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO), CO2, μλείδζα ημο αγχημο 

(NOx) ζςιαηίδζα, μλείδζα ημο εείμο (SOx), οδνμπθςνζηυ μλφ (HCL), οδνμθεμνζηυ μλφ (HF), 

ηθπ, ακάθμβα ηαζ ιε ημ είδμξ ημο ηεναιζημφ οθζημφ(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012).  

ζμκ αθμνά ηδκ ακαηφηθςζδ ηεναιζηχκ οθζηχκ, ηα ηεναιζηά μζημδμιζηά απμννίιιαηα απυ 

ημφαθα, πθαηάηζα ηθπ πμο πανάβμκηαζ ζε ιία ηαηεδάθζζδ είκαζ ακαιειεζβιέκα. Αοηά ιπμνμφκ 

κα ενοιιαηζζημφκ ηαζ κα ημζηζκζζημφκ ακηζηαεζζηχκηαξ ηδκ άιιμ, παθίηζα ή πέηνεξ βζα 

δζάθμνεξ ενβαζίεξ. Γζα κα ακηζηαηαζηήζμοκ πνχηεξ φθεξ πνέπεζ κα πθδνμφκ ηάπμζα ηνζηήνζα, 

υπςξ ημ ιείβια κα είκαζ απμθφηςξ απαθθαβιέκμ απυ ζημζπεία πμο ιμθφκμοκ, υπςξ μ 

πεηνμαάιααηαξ, ηα αανέα ιέηαθθα ηαζ πμθοηοηθζημί ανςιαηζημί οδνμβμκάκεναηεξ πμο ιπμνεί 

κα δζαθφβμοκ ηαζ κα πνμηαθέζμοκ νφπακζδ ηςκ οπμβείςκ οδάηςκ. Έηζζ ακαηφηθςζδ ημοξ, 

είκαζ ααζζηή δ πνμζεηηζηή ηαηεδάθζζδ ή μ ηαεανζζιυξ ημοξ (Καηθυπμοθμξ, 2015, (Οιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012).  

Σα ακαηοηθςιέκα/ενοιαηζζιέκα οθζηά ιπμνμφκ κα ανμοκ εθανιμβή ζε πμθθέξ πνήζεζξ. Γζα 

πανάδεζβια, άεναοζηα, πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ιζηνχκ 

δνυιςκ ζδζαίηενα ζε οβνέξ πενζμπέξ υπςξ δάζδ ηαζ πεδζάδεξ, υπμο δ πνμιήεεζα πέηναξ δεκ είκαζ 

εφημθδ ππ ζηδ Γακία υπμο είκαζ δφζημθδ δ πνμιήεεζα ηδξ πέηναξ. Δπίζδξ ιπμνμφκ ηαηυπζκ 

ενοιιαηζζιμφ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, ςξ οθζηά βζα ηδκ ηαηαζηεοή μδζηχκ ένβςκ, βζα ηδκ 

ελμιάθοκζδ ηαζ πθήνςζδ πακηαηζχκ,. Σμ ιείβια ακηζηαεζζηά θοζζηά οθζηά, υπςξ άιιμξ ηαζ ηα 

παθίηζα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ βζα ημ ζημπυ αοηυ. Δπίζδξ 

(ενοιιαηζζιέκα) ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ακηζηαεζζηχκηαξ ηδκ άιιμ ζηδκ παναβςβή 

ζηονμδέιαημξ αθθά ηαζ ςξ οπμζηνχιαηα θοηχκ. Χζηυζμ ζδιεζχκεηαζ υηζ πανά ηζξ πμθθέξ ημοξ 

πνήζεζξ, ημ ιεζςιέκμ ηυζημξ ηςκ ημφαθςκ, πθαηζδίςκ ηαζ εζδχκ ηεναιζηήξ πμο πανάβμκηαζ απυ 

πνχηεξ φθεξ απμηεθεί ειπυδζμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ακαηφηθςζδξ. 

  

 

 

2.13.9 Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ μδμπμζίαξ  

 

Ζ άζθαθημξ είκαζ έκα πμθφπθμημ πδιζηυ ιίβια μνβακζηχκ εκχζεςκ, πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ, 

απυ οδνμβμκάκεναηεξ. Τπάνπεζ δ θοζζηή άζθαθημξ ηαζ δ «ηεπκδηή» άζθαθημξ πμο πανάβεηαζ 
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απυ ηδ δζφθζζδ ανβμφ πεηνεθαίμο, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ηαηαζηεοέξ. Έπεζ 

ιαφνμ πνχια. Ζ άζθαθημξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δμιζηυ, ιμκςηζηυ ηαζ ζοκδεηζηυ οθζηυ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή μδμζηνςιάηςκ (επίζηνςζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ δνυιςκ). Έπεζ ιεβάθμ ζλχδεξ ηαζ 

εθαζηζηυηδηα ηαζ θεζημονβεί ζακ ζοκδεηζηυ ιέζμ ιεηαλφ ηςκ αδνακχκ οθζηχκ ιε ηα μπμία 

ακαιεζβκφεηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία αζθαθημιζβιάηςκ. Ακάθμβα ιε ηδκ εενιμηναζία ακάιεζλδξ 

ηςκ αδνακχκ ηαζ ηδξ αζθάθημο ηα αζθαθημιίβιαηα ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε εενιά ηαζ ροπνά 

εκχ δ ζφζηαζδ ημοξ ελανηάηαζ απυ ηδκ εέζδ ηδξ δζαιμνθςιέκδξ ζηνχζδξ (ανπζηή, εκδζάιεζδ, 

ηεθζηή), ηδκ πνήζδ ημο μδμζηνχιαημξ ηαζ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 

2012, Γνφθθδξ, 2017, 

https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/document/file.php/768136/%CE%91%CE%A3%CE

%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf, https://e-

class.teilar.gr/modules/document/file.php/EY186/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%

A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A

0%CE%9F%CE%99%CE%AA%CE%91%20%CE%99%CE%99%20-

%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91

%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91.pdf) 

Απμννίιιαηα αζθάθημο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ εηζηαθή ηςκ μδμζηνςιάηςκ ζε υθμ ημ πάπμξ 

ημοξ ή αθαζνχκηαξ ηδκ επζθακεζαηή ζηνχζδ θυβς θεμνάξ ή αφλδζδ ηδξ μθζζεδνυηδηαξ. Οζ 

παναβυιεκεξ αθθά ηαζ αλζμπμζμφιεκεξ πμζυηδηεξ απμννζιιάηςκ αζθάθημο ιεηααάθθμκηαζ απυ 

πχνα ζε πχνα. Ζ αλζμπμίδζδ απμαθήηςκ αζθάθημο ζηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ ηοιαίκμκηαζ απυ 0 έςξ 

66 %. ημκ ημιέα ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ δνυιςκ, ζε ηάπμζεξ πχνεξ ημ πμζμζηυ 

ακαηφηθςζδξ αββίγεζ ημ 100%.  (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017) 

Ακάθμβα ιε ηδκ εενιμηναζία ακάιεζλδξ ηςκ αδνακχκ ηαζ ηδξ αζθάθημο ηα αζθαθημιίβιαηα 

ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε εενιά ηαζ ροπνά εκχ δ ζφζηαζδ ημοξ ελανηάηαζ απυ ηδκ εέζδ ηδξ 

δζαιμνθςιέκδξ ζηνχζδξ (ανπζηή, εκδζάιεζδ, ηεθζηή), ηδκ πνήζδ ημο μδμζηνχιαημξ ηαζ ηζξ 

ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017) 

Ζ δζάεεζδ ηςκ ΑΔΚΚ πμο απμηεθμφκηαζ απυ άζθαθημ ζε πχνμοξ ηαθήξ, εηηυξ απυ ηδκ πνήζδ 

εηηάζεςκ βδξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιυθοκζδ ημο κενμφ ιε ηζξ εηπμιπέξ πμθοηοηθζηχκ 

ανςιαηζηχκ οδνμβμκακενάηςκ, ηάηζ πμο είκαζ ηανηζκμβυκμ ηαζ επζηίκδοκμ βζα ηδκ ακενχπζκδ 

οβεία. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017) 

Ζ πνήζδ ημο ηνίιιαημξ αζθάθημο βζα απθή επίπςζδ ή δ ακάηηδζδ εκένβεζαξ δεκ εεςνείηαζ απυ 

ηδκ αζμιδπακία ςξ εκδζαθένμοζεξ επζθμβέξ ακάηηδζδξ, βζαηί δεκ αλζμπμζμφκηαζ πθήνςξ μζ 

πνχηεξ φθεξ ημο (αδνακή ηαζ άζθαθημξ). (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017)  

Ζ ακαηφηθςζδ ηςκ οθζηχκ αοηχκ βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ηνίιιαημξ αζθάθημο ζε κέμ 

αζθαθηυιζβια ιε ηα παθαζά αδνακή ηαζ άζθαθημ, υιμζα ιε ηδκ παθαζά. Έηζζ ηα ακαηοηθςιέκα 

οθζηά ακηζηαεζζημφκ ηα πνςημβεκή. Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δεκ βίκεηαζ δζαπςνζζιυξ ηςκ οθζηχκ ημο 

https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/document/file.php/768136/%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/document/file.php/768136/%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
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αζθαθηζημφ μδμζηνχιαημξ ζηα δφμ ααζζηά ημο ζοζηαηζηά, δδθαδή ηδκ άζθαθημ ηαζ ηα αδνακή. 

Οζ ηεπκζηέξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε δομ ηαηδβμνίεξ ηδκ εενιή ηαζ ηδκ ροπνή ακαηφηθςζδ. Σα οθζηά 

ηαηαζηεοήξ ημο μδμζηνχιαημξ ακαηοηθχκμκηαζ είηε επί ηυπμο ζημ πχνμ ημο ένβμο ππ 

απμηαηάζηαζδξ ημο δνυιμο είηε ζε ηεκηνζηή/ ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ παναβςβήξ 

αζθαθημιίβιαημξ. Καζ ζηδκ εενιή ηαζ ζηδκ ροπνή ακαηφηθςζδ ημ ηνίιια εκδέπεηαζ κα 

πνεζάγεηαζ ημζηίκζζια ή ηαζ εναφζδ ηςκ ηειαπίςκ αζθάθημο ηαεχξ ηαζ ζδζαίηενμ ηνυπμ 

πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ βζα κα απμθεφβεηαζ δ επακαζοζζςιάηςζδ ημο. Σμ πμζμζηυ 

ακάιεζλδξ ακαηοηθςιέκμο ηαζ πνςημβεκμφξ οθζημφ ιεηααάθθεηαζ ζδιακηζηά ακάθμβα ηδκ 

ηεπκμθμβία ημο ζοβηνμηήιαημξ παναβςβήξ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ακαηηχιεκμο αζθαθημιίβιαημξ 

(ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 10%-90%). Γζα ηδκ επζθμβή ηδξ ιεευδμο ακαηφηθςζδξ, βίκεηαζ 

δεζβιαημθδρία ημο παθαζμφ οθζημφ ημο αζθαθημηάπδηα. Με ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ 

πνμζδζμνίγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο, ημ πενζεπυιεκμ πμζμζηυ ηδξ αζθάθημο ηαεχξ ηαζ δ 

πμζυηδηα ηδξ (π.π. ααειυξ μλείδςζδξ, ζηθδνυηδηαξ η.α.). Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαηάθθδθα δ ιέεμδμξ ακαηφηθςζδξ ηαεχξ ηαζ μ ααειυξ πνμζεήηδξ κέμο 

αζθαθημιίβιαημξ, αδνακχκ οθζηχκ η.α (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017).  

Ζ ακαηφηθςζδ ζε ιυκζιεξ εβηαηαζηάζεζξ ιπμνεί κα είκαζ ροπνή ή εενιή. ηδκ πενίπηςζδ 

εενιήξ ακαηφηθςζδξ, πνεζάγεηαζ πζεακή εναφζδ ημο οθζημφ ή ηαζ ημζηίκζζια ηαζ πνμεένιακζδ 

ημο ζε λεπςνζζηυ λδνακηήνα (θμφνκμ) απ’ αοηυκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εένιακζδ ηςκ 

πνςημβεκχκ αδνακχκ. Με ηδκ ιέεμδμ αοηή έκα πμζμζηυ 30 % έςξ 80 % ηδξ ηεθζηά 

παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ πνμένπεηαζ απυ παθαζυ αζθαθηυιζβια. Σμ πμζμζηυ ιεηααάθθεηαζ 

ακάθμβα ηδκ πμζυηδηα ημο ακαηηχιεκμο αζθαθημιίβιαημξ ηαζ ηδκ επζεοιδηή πμζυηδηα ημο 

παναβυιεκμο ηεθζημφ πνμσυκημξ. Παναθθαβή ηδξ ιεευδμο είκαζ δ εένιακζδ ημο ηνίιιαημξ ζημκ 

ίδζμ λδνακηήνα ιε ηα πνςημβεκή αδνακή αθθά ιέζς εκυξ «δαηηοθζδζμφ»χζηε κα απμθεφβεηαζ δ 

απεοεείαξ έηεεζδ ημο ηνίιιαημξ ζηδκ θθυβα ημο λδνακηήνα ηαζ δ οπενεένιακζδ ημο. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή ημ ιέβζζημ πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ πενζμνίγεηαζ ζημ 50%. (Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017).  
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Δζηυκα 2-4: Θενιή ακαηφηθςζδ αζθάθημο ζε ιυκζιεξ εβηαηαζηάζεζξ (πδβή: ΣΔΔ, 2012) 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ροπνήξ ακαηφηθςζδξ ζε ιυκζιεξ εβηαηαζηάζεζξ, ημ ηνίιια 

αζθαθημιίβιαημξ είηε απθά πνμζηίεεηαζ ζημκ ακαιεζηηήνα ημο ζοβηνμηήιαημξ ηαζ 

ακαιεζβκουιεκμ ιε ηα εενιά πνςημβεκή αδνακή ηαζ ηδκ άζθαθημ εενιαίκεηαζ ελ επαθήξ ηαζ 

εκζςιαηχκεηαζ ζημ ηεθζηυ πνμσυκ. Σμ ιέβζζημ πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ είκαζ ιζηνυ, εκχ 

απαζηείηαζ ιεβαθφηενδ εενιμηναζία ζηα πνςημβεκή αδνακή ηαζ αφλδζδ ημο πνυκμο ακάιεζλδξ. 

ηδκ δεφηενδ ιέεμδμ, ημ αζθαθηυιζβια πενκάεζ ηδ δζαδζηαζία εναφζδξ αθθά ακαιζβκφεηαζ ιε 

αδνακή πςνίξ εενιυηδηα πνδζζιμπμζχκηαξ δφμ ηφπμοξ ζοκδεηζημφ οθζημφ, ηδκ 'αθνχδδξ 

άζθαθημ' ηαζ 'αζθαθηζηυ βαθάηηςια' (μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012).  

Ζ ακαηφηθςζδ επί ηυπμο ημο ένβμο εθανιυγεηαζ πςνίξ κα απαζηείηαζ δ ιεηαθμνά ημο ηνίιιαημξ 

βζα επελενβαζία ηαζ μιμίςξ δ ιεηαθμνά ημο αζθαθημιίβιαημξ ζημ ένβμ. Χζηυζμ δ ιέεμδμξ 

πνεζάγεηαζ ζημ πχνμ ημο ένβμο ζδιακηζηυ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα έπεζ 

ακηίζημζπμ ηυζημξ. Με ηδκ ιέεμδμ αοηή είηε εενιαίκεηαζ επί ηυπμο ημ ηνίιια ιε ηζκμφιεκμ 

λδνακηήνα, είηε ρεηάγεηαζ ζε αοηυ εενιή οβνή άζθαθημξ ακαιεζβκουιεκδ ιε κενυ βζα κα βίκεζ 

αθνυξ ζηδκ δζαδζηαζία θνεγανίζιαημξ. Ζ ηεθεοηαία ιέεμδμξ είπε εθανιμζηεί πζθμηζηά ζηδκ 

επζζηεοή ημο μδμζηνχιαημξ ηδξ κέαξ Δεκζηήξ Οδμφ Αεδκχκ – Κμνίκεμο ημ έημξ 2002. (Οιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017).  

Σα πνμδβμφιεκα πενί ηςκ ηαηδβμνζχκ ακαηφηθςζδξ πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ζηδκ εζηυκα 

πμο αημθμοεεί 
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Γζάβναιια 2-7 : Καηδβμνίεξ ακαηφηθςζδξ  απμαθήηςκ μδμπμζίαξ (πδβή: 

https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL102/%CE%94%CE%B9%CE%B1%C

E%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/construction_equipment_unit9.pdf  

οιπεναζιαηζηά, δ ακαηφηθςζδ ηςκ απμαθήηςκ μδμπμζίαξ έπεζ εεηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ 

πενζαάθθμκ. Σμ απμηφπςια άκεναηα βζα ηδκ ακαηοηθςιέκδ άζθαθημ είκαζ παιδθυηενμ απυ ηδκ 

άζθαθημ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ πνςημβεκή οθζηά. Δκδεζηηζηά, οπμθμβίγεηαζ υηζ μ δείηηδξ 

ζζμδοκάιμο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα είκαζ 1,25 kg CO2 ακά ηυκμ αζθάθημο ηάεε πνυκμ βζα έκα 

40-εηή αζθαθημηάπδηα απυ πνςημβεκή οθζηά, εκχ είκαζ 0,7 kg ζζμδοκάιμο CO2 ακά ηυκμ 

αζθάθημο πμο απυ (εκ ιένεζ) ακαηοηθςιέκδ άζθαθημ. ε πμθθέξ πχνεξ δ δζάεεζδ αζθάθημο ζε 

πχνμ ηαθήξ απαβμνεφεηαζ ή είκαζ πμθφ αηνζαή, ηαζ επζηοβπάκεηαζ ιεβάθμ πμζμζηυ 

https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL102/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/construction_equipment_unit9.pdf
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL102/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/construction_equipment_unit9.pdf
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ακαηφηθςζδξ. Χζηυζμ, οπάνπμοκ ηαζ ειπυδζα ζηδκ ακαηφηθςζδ, ηαεχξ δ άιεζδ 

δζαεεζζιυηδηα ηαζ ημ παιδθυ ηυζημξ ηςκ αδνακχκ/ πνχηςκ οθχκ δεκ πνμςεεί ηδκ επζθμβή 

ακαηοηθςιέκμο οθζημφ. Δπζπνμζεέηςξ, πνζκ απυ ημ 1997πμο δεκ είπακ αηυια απαβμνεοηεί, ίκεξ 

αιζάκημο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ παναβςβή αζθάθημο ζε πχνεξ υπςξ δ Γαθθία, ηάηζ πμο 

ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ πνυαθδια ζηδκ ακαηφηθςζδ αζθάθημο πμο πανήπεδ πνζκ απυ ημ έημξ 

αοηυ (μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Γνφθθδξ, 2017,  

http://observatory.egnatia.gr/factsheets/fs_2016/ENV02.5_factsheet_2016.pdf 

 

2.14 Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ  

πςξ ηαζ ιε μπμζμδήπμηε απυαθδημ, είκαζ ηαθφηενδ δ πνυθδρδ έηζζ ηαζ εδχ, μ έθεβπμξ ηςκ 

επζηίκδοκςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ είκαζ πνμηζιυηενμ κα βίκεηαζ ηαηά 

ηδκ ηαηαζηεοή ππ ηαηά ηδκ ακέβενζδ ημο ηηζνίμο, ζημκ ααειυ πμο είκαζ αοηυ εθζηηυ. ε 

δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ, ακ δ δζαπείνζζδ βίκεζ ηαηά ηδκ ηαηεδάθζζδ, οπάνπμοκ πνυζεεηεξ 

δοζημθίεξ. Κάπμζα απυ ηα οθζηά ιπμνεί κα είκαζ ανπζηά αδνακή αθθά ζηδκ πμνεία κα 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε ημλζηά βζα ηδκ οβεία ηαζ κα ηαηαθήβμοκ ζε ιδ εκδεδεζβιέκμοξ ηνυπμοξ 

δζάεεζδξ. Ζ δζάεεζδ ή απυννζρδ πμζμηήηςκ Α.Δ.Κ.Κ. πμο πενζέπμοκ ηα οθζηά αοηά είκαζ 

ελαζνεηζηά επζαθααήξ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ εζδζηά βζα ηα επζθακεζαηά ηαζ οπυβεζα φδαηα 

(Γζμοαακάηδξ, 2015).  

ε πενίπηςζδ πμο ηα απυαθδηα έπμοκ ακαιζπεεί ιε επζηίκδοκα απυαθδηα ή ζε ηάεε πενίπηςζδ 

πμο οπάνπμοκ απυαθδηα πμο είκαζ ή έπμοκ ηαηαζηεί επζηίκδοκα, δ δζαπείνζζή ημοξ πνέπεζ κα 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ 

ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ. Οζ δζαπεζνζζηέξ ΑΔΚΚ 

οπμπνεμφκηαζ: α) ηαηά ημ ζπεδζαζιυ εκυξ ένβμο κα θαιαάκμοκ πθήνςξ οπυρδ ηαζ κα 

δζεοημθφκμοκ ηδκ απμλήθςζδ, ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ, ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ ζδίςξ ηδκ 

ακαηφηθςζδ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ. α) ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ οθζηχκ ηαζ 

ηαηαζηεοαζηέξ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ, κα πενζμνίζμοκ ηδ 

πνήζδ επζηίκδοκςκ μοζζχκ ζηα εκ θυβς πνμσυκηα, πνμηεζιέκμο κα πνμθαιαάκεηαζ δ 

εθεοεένςζή ημοξ ζημ πενζαάθθμκ, κα ηαείζηαηαζ δ ακαηφηθςζδ εοημθυηενδ ηαζ κα 

απμθεφβεηαζ δ ακάβηδ δζάεεζδξ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ. β) ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ οθζηχκ, ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ πνμσυκηςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα μζημδμιζηέξ 

ενβαζίεξ ηαζ ημοξ ζδζμηηήηεξ, κα εκζςιαηχκμοκ αολακυιεκδ πμζυηδηα ακαηοηθςιέκμο οθζημφ 

ζηα ένβα πνμηεζιέκμο κα ακαπηφζζμκηαζ μζ αβμνέξ βζα ακαηοηθςιέκα οθζηά. δ) κα ζοκάπημοκ 

ζοιθςκία ιε ημοξ δζαηζκδηέξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δμιζηέξ ηαηαζηεοέξ βζα 

επζζηνμθή ηςκ πθεμκαγυκηςκ οθζηχκ πμο δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ ένβμ.(Γζμοαακάηδξ, 2015, 

Γνφθθδξ, 2017) 

http://observatory.egnatia.gr/factsheets/fs_2016/ENV02.5_factsheet_2016.pdf
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Έκα απυ ηα ζοζηαηζηά ηςκ ΑΔΚΚ πμο παναηηδνίγεηαζ επζηίκδοκμ είκαζ μ αιίακημξ, πμο έπεζ 

απμδεζπεεί οπεφεοκμξ αηυια ηαζ βζα ηανηζκμβεκέζεζξ. Ακαθοηζηά, μ αιίακημξ είκαζ ιία μιάδα 

δζαθμνεηζηχκ πονζηζηχκ μνοηηχκ ιε ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηδκ ζκχδδ ιμνθή ημοξ. Σα μνοηηά 

αοηά έπμοκ δοκαηυηδηεξ πθέλδξ ηαζ είκαζ ακεεηηζηά ζηδκ ορδθή εενιμηναζία. Γζα ημ θυβμ αοηυ 

πνδζζιμπμζμφκηακ ζε εονφ πεδίμ ηαηαζηεοχκ, υπςξ ζε ηηίνζα, ζηδκ ηαηαζηεοή δνυιςκ ηθπ.. 

Χζηυζμ ζφκημια θάκδηακ μζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ημο ζημκ άκενςπμ ηαζ ζήιενα εεςνείηαζ 

οπεφεοκμξ βζα ζμαανέξ αζεέκεζεξ ηςκ πκεοιυκςκ, υπςξ αιζάκηςζδ, ιεζμεδθίςια ηαζ ηανηίκμ 

ημο πκεφιμκα. ηζξ μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο εκηάζζμκηαζ υζμζ ενβάγμκηακ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή 

ή εκηυξ ηςκ ηηζνίςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε, δδθαδή μζ ενβαγυιεκμζ ζε ηαηαζηεοέξ, 

ιδπακμονβεία, καοπδβεία ζπμθεία ηαζ κμζμημιεία, ιαεδηέξ ηθπ (Γζμοαακάηδξ, 2015) 

εηαημιιφνζα ηηίνζα. Γζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο αιίακημο απαζηείηαζ πμθφ πνμζεηηζηή ενβαζία, 

χζηε μζ ενβαγυιεκμζ κα ιδκ εηηεεμφκ ζημ επζηίκδοκμ αοηυ ζοζηαηζηυ.  

Άθθα επζηίκδοκα οθζηά είκαζ ηα αανέα ιέηαθθα. Σα αανέα ιέηαθθα είκαζ υθα ηα ιέηαθθα πμο 

έπμοκ αημιζηυ ανζειυ ορδθυηενμ ημο ζζδήνμο. πεηίγμκηαζ ιε ηδκ νφπακζδ ηαζ ιία δοκδηζηή 

ημλζηυηδηα. Πενζθαιαάκμοκ οθζηά υπςξ ιυθοαδμξ ηαζ οδνάνβονμξ, ηάδιζμ, ημ κζηέθζμ. Έπμοκ 

ηαζ αοηά ζοκήεδ εθανιμβή ζηζξ ηαηαζηεοέξ θυβς ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ, αθθά πνμηαθμφκ 

ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο αθθά ηαζ ζημ πενζαάθθμκ. Άθθα οθζηά πμο 

επζθοθάζζμοκ ηζκδφκμοξ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ είκαζ ηα πμθοπνςθμδζθαζκφθζα 

(PCB), μζ πθςνμθεμνάκεναηεξ (CFC), δ θζεακεναηυπζζζα ηαζ μζ δζαθφηεξ (Γζμοαακάηδξ, 2015) 

Οζ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, ακάιεζα ζε άθθα πνμαθέπμοκ 

απμεήηεοζδ ζε εζδζημφξ πχνμοξ εκηυξ ηςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ ημοξ, επελενβαζία ημοξ ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ ακ αοηυ δεκ είκαζ δοκαηυ, θυβς απμοζίαξ ηςκ απαζημφιεκςκ οπμδμιχκ, ιεηαθμνά 

ζημ ελςηενζηυ ιε ζημπυ ηδκ δζάεεζδ ή ηδκ αλζμπμίδζδ: Ζ δζαζοκμνζαηή ιεηαθμνά βίκεηαζ πνμξ 

ηαηάθθδθεξ εβηαηαζηάζεζξ εκηυξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (Βέθβζμ, Γαθθία, Γενιακία, 

Φζκθακδία ηθπ). Καηά ηδ δζαζοκμνζαηή ιεηαθμνά πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ δζαδζηαζίεξ ημο 

ηακμκζζιμφ 259/93/ΔΟΚ, υπςξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί ηαζ ζζπφεζ. ζμκ αθμνά ηζξ πμζυηδηεξ, 

εκδεζηηζηά, ημ 2004, δ πμζυηδηα επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ πμο ιεηαθένεδηε ζημ ελςηενζηυ  

ακήθεε ζε 1.550 ηυκμοξ, (ζημζπεία ημο ηυηε ΤΠΔΥΧΓΔ), ιε πνμμνζζιυ ηονίςξ ηδκ Γενιακία 

(πμζμζηυ πάκς απυ 70%). (Γνφθθδξ, 2017, Γζμοαακάηδξ, 2015). Μία ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ 

ηςκ επζηίκδοκςκ ΑΔΚΚ, ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ δζαπείνζζήξ βίκεηαζ ζημκ 

επυιεκμ πίκαηα   

Πνμσυκ/ οθζηυ 
Πζεακά επζηίκδοκα 

ζοζηαηζηά 

Πζεακέξ 

επζηίκδοκεξ 

ζδζυηδηεξ 
Πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ 
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Πνυζεεηα 

ζηονμδέιαημξ 
Ζ/C δζαθφηεξ Δφθθεηημ 

Δπζζηνμθή ζημκ πνμιδεεοηή, 

ακαηφηθςζδ, απμιάηνοκζδ ιε 

ζημπυ ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ 

Τθζηά ακεεηηζηά 

ζηδκ οβναζία 

Γζαθφηεξ, 

αζημοιέκζμ 

Δφθθεηηα, 

Σμλζηά 

Δπζζηνμθή ζημκ πνμιδεεοηή, 

ακαηφηθςζδ, απμιάηνοκζδ ιε 

ζημπυ ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ-

επελενβαζία πνζκ απυ ηδ δζάεεζδ 

Κυθθεξ 

Γζαθφηεξ, 

ζζμηοακζμφπεξ 

εκχζεζξ 

Δφθθεηηα, 

Σμλζηά, 

Γζεβενηζηά 

Δπζζηνμθή ζημκ πνμιδεεοηή, 

ακαηφηθςζδ, απμιάηνοκζδ ιε 

ζημπυ ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ-

επελενβαζία πνζκ απυ ηδ δζάεεζδ, 

ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ θζβυηενμ 

επζηίκδοκςκ πνμσυκηςκ 

Πνμζηαηεοηζηέξ 

επζηαθφρεζξ, 

οθζηά 

ζηεβακμπμίδζδξ 

Γζαθφηεξ 
Δφθθεηηα, 

ημλζηά 

Δπζζηνμθή ζημκ πνμιδεεοηή, 

ακαηφηθςζδ, απμιάηνοκζδ ιε 

ζημπυ ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ- 

επελενβαζία πνζκ απυ ηδ δζάεεζδ, 

ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ θζβυηενμ 

επζηίκδοκςκ πνμσυκηςκ, πνήζδ 

κενμφ 

Τθζηά 

επζηάθορδξ 

δνυιςκ 

Γαθαηηχιαηα ιε 

αάζδ ηδκ πίζζα 
Σμλζηά 

Δπζζηνμθή  ζημκ πνμιδεεοηή, 

ακαηφηθςζδ, απμιάηνοκζδ ιε 

ζημπυ ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ 

Αιίακημξ 

Ίκεξ πμο ιπμνμφκ κα 

εζζπςνήζμοκ ζημ 

ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια 

Σμλζηά, 

ηανηζκμβυκα 

Απμιάηνοκζδ ηάης απυ 

εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ ιε ζημπυ ηδκ 

ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ 

Ονοηηέξ "Ηκεξ 

Ίκεξ πμο ιπμνμφκ κα 

εζζπςνήζμοκ ζημ 

ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια 

Γενιαηζηέξ ηαζ 

πκεοιμκζηέξ 

εκμπθήζεζξ 

Απμιάηνοκζδ βζα λεπςνζζηή 

δζάεεζδ 

Δπελενβαζιέκμ 

λφθμ 

Υαθηυξ, ανζεκζηυ, 

πνχιζμ, πίζζα, 

ιζηνμαζμηηυκα, 

ιοηδημηηυκμ 

Σμλζηυ, 

μζημημλζηυ,  

εφθθεηημ 

Ακαηφηθςζδ, ηα επζηίκδοκα οθζηά 

είκαζ δεζιεοιέκα ζημ λφθμ, ιζηνυ 

πμζμζηυ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ 

ηαηά ηδκ απυεεζδ, ακαεοιζάζεζξ 

ημλζηήξ αζεάθδξ ηαζ οπμθείιιαηα  
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πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ ηαφζδ 

Μπμβζέξ  ηαζ 

ζηνχιαηα 

επζηάθορδξ 

Γζαθφηεξ ιμθφαδμο, 

πνςιίμο, αακαδίμο 

Σμλζηυ, 

εφθθεηημ 

Μζηνυ  πμζμζηυ ανκδηζηχκ  

επζπηχζεςκ ζημ πενζαάθθμκ ακ 

είκαζ δεζιεοιέκμ  ζημ οπυζηνςια, 

πζεακή ημλζηή αζεάθδ ηαηά ηδκ 

ηαφζδ 

Δλμπθζζιυξ 

ιεηαθμνάξ 

εκένβεζαξ 

PCB Οζημημλζηυ 

Υνδζζιμπμζδιέκα μνοηηέθαζα πμο 

πνέπεζ κα απμιαηνοκεμφκ  οπυ 

εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ 

Πδβέξ θςηυξ 
CB, οδνάνβονμξ, 

κάηνζμ 

Σμλζηυ, 

μζημημλζηυ 

Ακαηφηθςζδ/ απμιάηνοκζδ ιε 

ζημπυ ηδκ ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ 

οζηήιαηα 

ελαενζζιμφ ηαζ 

πονμπνμζηαζίαξ 

CFCs 

Καηαζηνέθμοκ 

ημ ζηνχια ημο 

υγμκημξ 

Απμιάηνοκζδ ιε ζημπυ ηδκ 

ελεζδζηεοιέκδ απυεεζδ 

Ροπαζιέκεξ 

οθάκζζιεξ ίκεξ 

πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηζξ μζημδμιέξ 

Ραδζμκμοηθίδζα Σμλζηυ 
Δλεζδζηεοιέκδ απμθφιακζδ πνζκ 

ηδκ ηαηεδάθζζδ/ακαηαίκζζδ 

Εςζηά πνμσυκηα Άκεναηαξ Σμλζηυ 
Δλεζδζηεοιέκδ απμθφιακζδ πνζκ 

ηδκ ηαηεδάθζζδ/ακαηαίκζζδ 

Φζάθεξ βηαγζμφ 
Πνμπάκζμ, αμοηάκζμ, 

αηεηοθέκζμ 
Δφθθεηηα Δπζζηνμθή ζημκ πνμιδεεοηή 

Πθδνςηζηέξ ίκεξ 

Ηζμηοακζμφπεξ 

εκχζεζξ, θεαθζηυξ 

ακοδνίηδξ 

Σμλζηυ 

Δπζζηνμθή ζημκ πνμιδεεοηή, 

ακαηφηθςζδ, απμιάηνοκζδ  βζα 

ελεζδζηεοιέκδ απυεεζδ 

Έθαζα ηαζ 

ηαφζζια 
Τδνμβμκάκεναηεξ 

Δφθθεηημ, 

μζημημλζηυ 

Δπζζηνμθή ζημκ πνμιδεεοηή, 

ακαηφηθςζδ, απμιάηνοκζδ βζα 

ελεζδζηεοιέκδ δζαπείνζζδ 

Τθζηά 

μδμζηνχιαημξ 
Πίζζα, δζαθφηεξ 

Σμλζηυ, 

εφθθεηημ 

Ακαηφηθςζδ, ηαζ ακάηηδζδ ακ δ 

ζηακυηδηα εηπφθζζδξ είκαζ παιδθή. 

Ξεπςνζζηή δζάεεζδ ακ δ ζηακυηδηα 

εηπφθζζδξ είκαζ ιεβάθδ 

Πίκαηαξ 2-7: Δπζηίκδοκα ζοζηαηζηά ζηα ΑΔΚΚ ηαζ μζ επζεοιδηέξ πναηηζηέξ δζαπείνζζήξ ημοξ 

(πδβή: Καηθυπμοθμξ, 2015)| 
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3 Κεθάιαην Γ: Η αλαθύθισζε ησλ ΑΔΔΚ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Ζ ακαηφηθςζδ απμηεθεί δείβια πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ πμθζηζζιμφ ηδξ ηάεε 

ημζκςκίαξ. φιθςκα ηαζ ιε ηδκ ποναιίδα δζαπείνζζδξ πμο ακαθένεδηε παναπάκς, ηα απυαθδηα 

πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ ιπμνεί κα θάαεζ πχνα δ επακαπνδζζιμπμίδζή 

ημοξ, πνέπεζ κα ακαηοηθχκμκηαζ. Ζ ακαηφηθςζδ είκαζ ιία ιέεμδμξ δζαπείνζζδξ πμο αλζμπμζεί ηα 

οθζηά ηαζ ημοξ πυνμοξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα πνμσυκηα, πμο πθέμκ έπμοκ ιεηαηναπεί ζε 

απυαθδηα. Μεζχκεζ ηα απυαθδηα μδδβμφκηαζ πνμξ ηαθή. Δπίζδξ ιεζχκεζ επίζδξ ηζξ ακάβηεξ ζε 

πνχηεξ φθεξ (Μήηζζηαξ, 2015). Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ μνζζιέκςκ νεοιάηςκ ΑΔΚΚ 

έπμοκ δμεεί ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. Δδχ εα δμεμφκ πενζζζυηενα ζημζπεία.  

Βαζζηή πανάιεηνμξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακαηφηθςζδ αθθά βεκζηυηενα δζαπείνζζδ ΑΔΚΚ, 

είκαζ δ δδιζμονβία ηαεανχκ νεοιάηςκ δζαπςνζζιέκςκ οθζηχκ. ζμ ηαθφηενμξ είκαζ μ 

δζαπςνζζιυξ ηυζμ ηαθφηενα βίκεηαζ δ ακαηφηθςζδ, ιε ακηίζημζπα ορδθυηενδ πμζυηδηα ηςκ 

ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ. Έηζζ είκαζ ζδιακηζηή δ εοεφκδ ημο παναβςβμφ βζα ημ πνμσυκ πμο 

πανάβεζ αθθά δ οπεοεοκυηδηα ημο πμθίηδ ή ηαζ ημο θμνέα πμο ηάκεζ ηδκ ηαηεδάθζζδ. Ζ εοεφκδ 

αθμνά ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ηδκ απυννζρή/πανάδμζδ ημοξ ζημκ ηαηάθθδθμ 

θμνέα. Ο ααειυξ δζαπςνζζιμφ αθθάγεζ ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηέξ επζθμβέξ. Γζα πανάδεζβια ζημ 

ενβμηάλζμ, αθθάγμοκ ζδιακηζηά ακά πενίπηςζδ μ πχνμξ ηαζ ημ δζαεέζζιμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ. 

Δπίζδξ ελανηάηαζ απυ ημ ηυζημξ ηαζ ηα έζμδα ηςκ δζαπςνζζιέκςκ οθζηχκ. Ο δζαπςνζζιυξ δεκ 

είκαζ πάκηα εφημθμξ, δζυηζ ηα ηηίνζα είκαζ ζοκήεςξ πζμ πμθφπθμηα ζε ζπέζδ ιε παθαζυηενα ηαζ 

δ ελέθζλδ αοηή έπεζ επζπηχζεζξ ζηζξ ενβαζίεξ ηαηεδάθζζδξ. Δπίζδξ, έπεζ αολδεεί μ υβημξ ηςκ 

ζοβημθθδιέκςκ οθζηχκ, εκχ επζπθέμκ αολάκεηαζ δ πνήζδ ζφκεεηςκ οθζηχκ. (Πνςηυημθθμ ηδξ 

ΔΔ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ, 2016, μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

Ακαθοηζηυηενα, ηα ΑΔΚΚ έπμοκ ακαβκςνζζηεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ςξ έκα νεφια 

απμαθήηςκ ιε πνμηεναζυηδηα δζαπείνζζδξ. Τπάνπμκ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ 

ηςκ ΑΔΚΚ, ηαεχξ μνζζιέκα απυ ηα οθζηά πμο πενζέπμοκ έπμοκ ιεβάθδ αλία. Χζηυζμ, ημ 

πμζμζηυ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ιεηααάθθεηαζ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δ.Δ. απυ ιμκμρήθζμ έςξ 

ηαζ πάκς απυ 90%. Τπεκεοιίγεηαζ υηζ ηα ΑΔΚΚ πμο απμννίπημκηαζ, ιεζχκμοκ ηδκ 

πςνδηζηυηδηα ηςκ ΥΤΣΑ, εκχ εάκ δεκ θάαεζ πχνα μ δζαπςνζζιυξ ζηδκ πδβή, ιπμνεί κα 

πενζέπμοκ ιζηνέξ πμζυηδηεξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, ιε ηίκδοκμ κα πνμηαθέζμοκ πνμαθήιαηα 

ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. (https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-

kataskeuon-katedafiseon-aekk).  

 

https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk
https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk
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Σα αδνακή οθζηά πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηεπκζηχκ ένβςκ παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

πνμσυκηα ζε ακεπάνηεζα. Αοηυ δζυηζ απαζημφκ ζδιακηζηυ πχνμ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ θαημιείςκ 

ή ελμνοηηζηχκ ιμκάδςκ. Ήδδ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιαξ οπάνπεζ αδοκαιία εφνεζδξ 

πχνςκ βζα θαημιεία, μζ πχνμζ πμο οπάνπμοκ ήδδ έπμοκ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ οπέν-

εηιεηαθθεοηεί, εκχ έπμοκ παναηδνδεεί πανάκμιεξ θήρεζξ αδνακχκ οθζηχκ Ακηίεεηα, ηα 

πνμσυκηα εηζηαθχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ πανάβμκηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ. Γζα ηζξ πμζυηδηεξ 

αοηέξ πνέπεζ κα ανεεμφκ πχνμζ βζα ηδκ απυεεζδ ημοξ. Μάθζζηα μζ πχνμζ πνέπεζ κα ανίζημκηαζ 

ημκηά ζε ιεβάθεξ πυθεζξ υπμο ηαζ πανάβμκηαζ μζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ. Ζ απυννζρδ ημοξ ζε 

πχνμοξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ απμννζιιάηςκ ιεζχκεζ δναζηζηά ηδκ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ 

θεζημονβίαξ ημοξ. Σα παναπάκς ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ηαζ κα βίκεζ πνμθακήξ δ ακάβηδ βζα 

ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ μζημδμιζηχκ απμννζιιάηςκ. Σα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ είκαζ ηυζμ 

πενζααθθμκηζηά υζμ ηαζ μζημκμιζηά.(Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

διακηζηυ νυθμ ζηδκ ακαηφηθςζδ παίγεζ μ μζημθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ πνμσυκηςκ ή 

ηαηαζηεοχκ χζηε κα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ακαηοηθςιέκεξ πνχηεξ φθεξ ζε υζμ ημ 

δοκαηυκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ. Δπίζδξ μιμίςξ ιέζς ημο ζπεδζαζιμφ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ 

ιένζικα χζηε κα πνδζζιμπμζμφκηαζ οθζηά πμο ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ εφημθα. Πανάβμκηεξ 

πμο ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ηαζ δ 

αφλδζδ ηςκ θυνςκ βζα απμννίιιαηα ζημοξ ΥΤΣΑ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ Αββθία αθθά ηαζ ζε 

άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ ημ ηυζημξ βζα απυεεζδ ζε πχνμ ηαθήξ (θυνμξ- έλμδα ιεηαθμνάξ) απυ 

ημ 2004 έςξ ημ 2011 έπεζ οπενδζπθαζζαζηεί (αφλδζδ 117%) Δπζζδιαίκεηαζ μ ζδιακηζηυηενμξ 

πανάβμκηαξ πμο είκαζ δ δζαθμβή, μ δζαπςνζζιυξ ηςκ απμαθήηςκ βφρμο ζημ ενβμηάλζμ ή πνζκ ηδκ 

ηαηεδάθζζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ ηαηά ημ δοκαηυκ πςνζζηή ιεηαθμνά ημοξ χζηε κα απμηθείμκηαζ 

μζ πνμζιείλεζξ απυ άθθα οθζηά. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

ε πμθθέξ αζμιδπακζηέξ πχνεξ, υπςξ δ Αββθία πμο πνμακαθένεδηε, δ ακαηφηθςζδ ΑΔΚΚ έπεζ 

ζδιακηζηά πμζμζηά. Απυ ηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ απμαθήηςκ, ηα οθζηά 

μδμπμζίαξ είκαζ ηα εοημθυηενα κα ακαηοηθςεμφκ ηαζ ιάθζζηα ιε μζημκμιζηυ υθεθμξ. ηδ 

Γενιακία ακαηοηθχκμκηαζ ηα οθζηά ηδξ μδμπμζίαξ ζε πμζμζηυ πενίπμο 90,00 %. ηδκ Αββθία 

ακαηοηθςκυηακ πενίπμο ημ 30,00 % απυ ηδκ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ 70,00 εηαημιιονίςκ 

ηυκςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ απμαθήηςκ ημκ πνυκμ, εκχ μ ζηυπμξ ηδξ Δεκζηήξ ηναηδβζηήξ βζα ηδκ 

Γζαπείνζζδ ηςκ ηενεχκ Απμαθήηςκ ήηακ ημ πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ κα είκαζ 75,00 % ιέπνζ ημ 

έημξ 2006. Ήδδ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα, ζηδκ Οθθακδία ηαζ ημ Βέθβζμ ημ 25,00 % πενίπμο ηςκ 

αδνακχκ ζημ πνμηαηαζηεοαζιέκα ιπεηυκ πνμένπμκηαζ απυ ακαηοηθςιέκα αδνακή. Οζ 

δοκαηυηδηεξ επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ΑΚΚ ελανηχκηαζ ηυζμ απυ ηδκ φπανλδ 

αβμνάξ βζα ηα επζιένμοξ ζοζηαηζηά πμο εα ακαηηδεμφκ, υζμ ηαζ απυ ηδ δοκαηυηδηα 

επελενβαζίαξ ηςκ ακάιεζηηςκ ΑΚΚ πνμξ δζαπςνζζιυ ηςκ επζιένμοξ οθζηχκ – ζοζηαηζηχκ ημοξ. 

Ηςάκκμο, 2012).   
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Γζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ, πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ ιένζικα απυ ημ ζηάδζμ ηςκ 

πνμζπεδίςκ ηαζ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιεθέηδξ. Έηζζ, δ πενζααθθμκηζηή ζοκείδδζδ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ βφνς απυ ημ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ αθθά ηαζ απυ ηδκ επζθμβή μζημδμιζηχκ οθζηχκ, 

πανάθθδθα ιε ηδ κμιμεεζία δδιζμονβμφκ ημ οπυααενμ δοκαηυηδηαξ ακαηφηθςζδξ μζημδμιζηχκ 

απμννζιιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα υπζ ιυκμ ηδξ ηαηαζηεοήξ αθθά ηαζ ηδξ ιεθθμκηζηήξ 

ηαηεδάθζζήξ ημο. (μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

ημζπεία βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ 

αηυθμοεμ πίκαηα 

 

Πίκαηαξ 3-1: Ακαηφηθςζδ ΑΔΚΚ ζε πχνεξ ηδξ ΔΔ (Πδβή: Πμθακηά, 2016) 

 

3.2 Οθέιε ηεο αλαθύθισζεο ησλ ΑΔΚΚ 

Ζ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ έπεζ πμθθά ηαζ ζδιακηζηά μθέθδ. Οοζζαζηζηά ιε ηδκ ακαηφηθςζδ 

ηθείκεζ μ ηφηθμξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοχκ. Ο ηφηθμξ ανπίγεζ ιε ηδκ ελυνολδ ηςκ 

πνχηςκ οθχκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ οθζηχκ. Σα οθζηά εκζςιαηχκμκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ. Ακ 

ιεηά ηδκ δζάνηεζα γςήξ ημοξ ηα απυαθδηα ακαηοηθςεμφκ ηαζ ηαηεοεοκεμφκ εη κέμο βζα πνήζδ, 

έπεζ ηθείζεζ μ ηφηθμξ ηδξ δζαπείνζζήξ ημοξ (μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012)  

 Μείςζδ ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ ηαζ ηςκ απαζημφιεκςκ πχνςκ ηαθήξ 

Με ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ, υπςξ ηαζ ηςκ άθθςκ απμαθήηςκ ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ηα μζ 

πμζυηδηεξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ βζα ηεθζηή δζάεεζδ ππ ζε ηάπμζμ πχνμ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ. Καηά 

ζοκέπεζα, μζ απαζημφιεκεξ εηηάζεζξ πνμξ ηαηαζηεοή ΥΤΣΑ ιεζχκμκηαζ. Έηζζ ιπμνμφκ κα 

δζαηεεμφκ ζε άθθεξ πνήζεζξ ππ βζα ηδ ιεθθμκηζηή αζηζηή ακάπηολδ. Πανάθθδθα ιεζχκμκηαζ μζ 

εηπμιπέξ ζηυκδξ αθθά ηαζ αενίςκ υπςξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ ιεεακίμο απυ ηδκ ηαθή ηςκ 
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απμαθήηςκ. Δκδεζηηζηά, ζηδκ Δθθάδα, ημ έημξ 2008 οπμθμβίγεηαζ υηζ μ υβημξ ηςκ απμαθήηςκ 

ζοκμθζηά απυ ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ μζηζαηχκ ηαζ άθθςκ νεοιάηςκ απμαθήηςκ ιεζχεδηε ηαηά 

5,2 εηαη. ηοαζηά ιέηνα. Δπίζδξ ιεζχκμκηαζ ηα απυαθδηα ελμνφλεςκ, εηζηαθχκ ηθπ πμο 

πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ δ ακάβηδ βζα επζπθέμκ δζάεεζή ημοξ. Γζα 

πανάδεζβια δ παναβςβή εκυξ ηζθμφ παθημφ μδδβεί ζηδκ παναβςβή πενίπμο 100 ηζθχκ 

απμαθήηςκ, ηα μπμία εα πνέπεζ κα δζαηεεμφκ. Ζ πμζυηδηα αοηή ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ακ 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ πνχηδ φθδ παθηυξ απυ ακαηοηθςιέκδ πνχηδ φθδ (Μήηζζηαξ, 2015, Βανεθά, 

2011 Παθακηά, 2016, ΔΟΑΝ, 2014).  

 Δλμζημκυιδζδ οθζηχκ/μνοηηχκ πυνςκ ηαζ εκένβεζαξ 

Ζ ελμζημκυιδζδ πυνςκ απμηεθεί ημ ααζζηυηενμ ίζςξ πθεμκέηηδια ηδξ ακαηφηθςζδξ. Λυβς ηδξ 

ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ βίκεηαζ ελμζημκμιμφκηαζ πυνςκ, υπςξ:  

Α) εκένβεζαξ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ελυνολδ ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηδκ ιεηαθμνά, ηδκ 

επελενβαζία ηθπ Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ακαηηχιεκδ πμζυηδηα (οθζηχκ) 

ηαζ απυ ηδ δζαθμνά ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ιεηαλφ ηδξ πνςημβεκμφξ παναβςβήξ πνχηςκ 

ή εκδζαιέζςκ οθχκ πμο οπμηαείζηακηαζ απυ ημ ακαηηχιεκμ οθζηυ ηαζ ηδ δζαδζηαζία 

ακαηφηθςζδξ. Δπίζδξ πενζμνίγεηαζ δ ακάβηδ βζα ιεηαθμνά ηςκ πνςημβεκχκ οθζηχκ άνα 

απαζηείηαζ ιζηνυηενδ πνήζδ εκένβεζαξ.  

Β) πνχηεξ φθεξ ππ μνοηημί πυνμζ, δζυηζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ κέα οθζηά, αθθά αοηά πμο έπμοκ 

ήδδ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ελακηθήζεζ ηδκ δζάνηεζα γςήξ ημοξ. Έηζζ παναηείκεηαζ ηαζ δ επάνηεζα 

γςήξ ηςκ απμεειάηςκ πνχηςκ οθχκ πμο δεκ ακακεχκμκηαζ υπςξ ηα ιέηαθθα. Δπίζδξ ιεζχκεηαζ 

δ ηαηακάθςζδ πυνςκ πμο πνεζάγμκηαζ ηαηά ηδκ επελενβαζία ππ κενυ.  

Γ) Δνβαζίαξ ή ηαζ πνδιάηςκ. Σα ακαηοηθςιέκα οθζηά πνεζάγμκηαζ θζβυηενεξ ιεηαθμνέξ, 

ιζηνυηενδ επελενβαζία (ζε ζπέζδ ιε ηα οθζηά ζηα μπμία βίκεηαζ ελυνολδ) ηθπ  

 

Πανάθθδθα, δ ακαηφηθςζδ πθεμκεηηεί ηαζ έκακηζ άθθςκ ιεευδςκ δζαπείνζζδξ (ηαφζδ, ηαθή) 

ηαζ ςξ πνμξ ηδκ εηπμιπή δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά παναδείβιαηα απυ 

ηάπμζα οθζηά πμο ζοκακηχκηαζ ηαζ ζηα ΑΔΚΚ: ημ πανηί/πανηυκζ, πμο ανίζηεηαζ ππ ζηζξ 

ζοζηεοαζίεξ ηςκ οθζηχκ, πνεζάγεηαζ 35% θζβυηενδ εκένβεζα ηαζ ιεζχκεηαζ ηαηά 60% δ 

ηαηακάθςζδ κενμφ. Έηζζ βζα ηάεε ηυκμ ελμζημκμιμφκηαζ πενίπμο 3m
3
 πχνμο ζημοξ ΥΤΣΑ ηαζ 

θζβυηενα 177 kg ζζμδφκαιμο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2 eq/t). Πανυιμζα βζα ημ βοαθί 

επζηοβπάκεηαζ ελμζημκυιδζδ πνχηςκ οθχκ ηαζ εκένβεζαξ 30-35% ηαζ 30 kg θζβυηενεξ εηπμιπέξ 

CO2 eq/t, βζα ηα ζζδδνμφπα ιέηαθθα 63 kg θζβυηενα CO2 eq/t ηαζ βζα ηα πθαζηζηά 41 kg 

(Μήηζζηαξ, 2015). Μάθζζηα ζφιθςκα ιε άθθδ πδβή, μζ πμζυηδηεξ αοηέξ είκαζ αηυια 

ιεβαθφηενεξ, εκδεπμιέκςξ ακάθμβα ηδκ πενίπηςζδ ηαζ ημκ ηνυπμ οπμθμβζζιμφ (ππ ακ 

οπμθμβίγεηαζ υθμξ μ ηφηθμξ γςήξ) ηαζ βζα ημ πανηί ιπμνεί κα είκαζ απυ 600 kg θζβυηενα CO2/ 

ηυκμ ακαηοηθμφιεκμο οθζημφ, βζα ημ βοαθί απυ >250 kg θζβυηενα CO2/ ηυκμ ηθπ. 
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(http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C270DEACFC82809FC225

8042001E1C81/$file/MP20160860101.pdf?OpenElement) 

Σα πενζααθθμκηζηά μθέθδ απυ ηδκ ακαηφηθςζδ δζαθυνςκ οθζηχκ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 

πμο αημθμοεεί (ακ ηαζ είκαζ παθζυξ, δείπκεζ ηα μθέθδ ηδξ ακαηφηθςζδξ).  

ΔΠΗΠΣΧΖ (% ιείςζδ) ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΥΑΛΤΒΑ ΥΑΡΣΗ ΓΤΑΛΗ 

Υνήζδ Δκένβεζαξ 90-97 47-74 23-77 4-35 

Αηιμζθαζνζηή Ρφπακζδ 95 85 75 20 

Ρφπακζδ Τδάηςκ 97 76 35 - 

Απυαθδηα Ονοπείςκ - 74 - 80 

Υνήζδ Νενμφ - 40 58 50 

Πίκαηαξ 3-2: Πενζααθθμκηζηά μθέθδ ακαηφηθςζδξ (Πδβή: Μήηζζηαξ, 2015). 

Δκδεζηηζηά, ζηδ πχνα ιαξ δ ακαηφηθςζδ, έπεζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ δ μπμία 

εηηζιάηαζ ζε 2.600.000 GJ βζα ημ έημξ 2008 ηαεχξ ηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ (ζδζαίηενα ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα), δ μπμία ακένπεηαζ ζε ημοθάπζζημκ 360.000 ηυκμοξ ακά έημξ. 

(Μήηζζηαξ, 2015) 

Ζ εκένβεζα πμο είκαζ εκζςιαηςιέκδ (ζε Mj/kg) ζηα οθζηά ηαηαζηεοχκ πανμοζζάγεηαζ ζημ 

δζάβναιια πμο αημθμοεεί. Απυ ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά πμο παναηίεεκηαζ θαίκεηαζ λεηάεανα δ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηδξ ακαηφηθςζδξ (ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πνςημβεκή οθζηά)  

 

Γζάβναιια 3-1: Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα (ζε Mj/kg) ζηα οθζηά ηαηαζηεοχκ (πδβή: ECORYS, 

2014) 

 Σμ πζεακυ ηένδμξ απυ ηδκ δδιζμονβία ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ  

Ζ ακαηφηθςζδ δδιζμονβεί κέεξ πνμμπηζηέξ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ελμζημκυιδζδξ 

πνδιάηςκ ζηζξ ακηίζημζπεξ αζμιδπακίεξ, ππ αζμιδπακίεξ επελενβαζίαξ/ ακαηφηθςζδξ. Σα 

μζημκμιζηά μθέθδ ελανηχκηαζ απυ ηδκ αλία ηςκ οθζηχκ ηα μπμία εα ακαηοηθςεμφκ. Γεκζηά, 

ιεβαθφηενδ αλία έπμοκ ηα ιέηαθθα υπςξ ημ αθμοιίκζμ, μ παθηυξ, μ ζίδδνμξ ηθπ. Δπίζδξ 
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ζδιακηζηή αλία έπμοκ ημ πανηί ηαζ ημ πανηυκζ. Δπίζδξ ηα μζημκμιζηά μθέθδ ιπμνεί κα 

απμδεζπεμφκ ζδιακηζηά βζα μνζζιέκα ΑΔΚΚ πμο δ δζάεεζή ημοξ ζε ΥΤΣΑ είκαζ αηνζαή ή 

απαβμνεφεηαζ. Χζηυζμ ηα μζημκμιζηά μθέθδ ακαιέκμκηαζ ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ακαηφηθςζδξ ηαζ ζε υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ππ μ θμνέαξ πμο ζοθθέβεζ ηαζ ιεηαθένεζ ηα 

ακαηοηθχζζια οθζηά, ημ ενβμζηάζζμ πμο ηα επελενβάγεηαζ χζηε κα ακαηοηθςεμφκ, ημ 

ενβμζηάζζμ πμο πανάβεζ κέα πνμσυκηα ηαζ ελαζθαθίγεζ θεδκέξ πνχηεξ φθεξ, μ δήιμξ ή 

βεκζηυηενα μ μνβακζζιυξ μ μπμίμξ δεκ πνεζάγεηαζ κα πνδζζιμπμζεί πχνμοξ δζάεεζδξ ή 

οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιεζχκεζ ηζξ δαπάκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαθή ηθπ. 

διεζχκεηαζ υηζ ακαιέκεηαζ ηαζ ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ πνδιάηςκ απυ ηζξ ιεηαθμνέξ ηςκ 

οθζηχκ (ακηί βζα κέα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ακαηοηθςιέκα, βζα ηα μπμία απαζημφκηαζ θζβυηενεξ 

ιεηαθμνέξ) (Μήηζζηαξ, 2015, Βανεθά, 2011. Πμθακηά, 2016).  

 Έθεβπμξ ηδξ δζαζπμνάξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ ζημ πενζαάθθμκ 

Ζ ακαηφηθςζδ είκαζ ιεηά ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ, δ πζμ απμηεθεζιαηζηή 

ιέεμδμξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηαθή ηαζ 

ηδκ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ, δ ακαηφηθςζδ ζηαιαηάεζ πθήνςξ ή ζπεδυκ πθήνςξ ηδκ δζαζπμνά 

επζηίκδοκςκ μοζζχκ ζημ πενζαάθθμκ. Αοηυ δζυηζ ηα οθζηά ηαηυπζκ επελενβαζίαξ 

επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ δεκ δζαζπείνμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ, υπςξ ιπμνεί κα βίκεζ υηακ ηα 

ΑΔΚΚ ηαίβμκηαζ ή εάαμκηαζ (Μήηζζηαξ, 2015).  

 Δίκαζ ιέεμδμξ ζφιθςκδ ιε ηδκ κμιμεεζία ηαζ απμδεηηή απυ ημοξ πμθίηεξ 

Ζ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ είκαζ ιεηαλφ άθθςκ εεζιμεεηδιέκδ απυ ηδκ εονςπασηή ηαζ 

εθθδκζηή κμιμεεζία, υπμο ηίεεκηαζ ζοβηεηνζιέκμζ ζηυπμζ. Πανάθθδθα οπάνπεζ ηίκδοκμξ 

πνμζηίιςκ ζε πενίπηςζδ ακελέθεβηηδξ δζάεεζδξ. Δπζπθέμκ, δ ακαηφηθςζδ ςξ ιέεμδμξ 

δζαπείνζζδξ είκαζ απμδεηηή δζεεκχξ. οιαάθθεζ ζηδκ απυηηδζδ μζημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ 

ζηδκ ζηακμπμίδζδ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδζίαξ ηςκ πμθζηχκ. Γεκ δδιζμονβεί ακηζδνάζεζξ υπςξ 

δ ηαφζδ ή δ ηαθή.  

 Πζεακυξ πενζμνζζιυξ ηςκ εζζαβςβχκ  

Δπεζδή πενζμνίγεηαζ δ ηαηακάθςζδ πνχηςκ οθχκ, ακηίζημζπα πενζμνίγεηαζ δ ακάβηδ βζα 

εζζαβςβή απυ ημ ελςηενζηυ ηςκ ακηίζημζπςκ πμζμηήηςκ ζε πνχηεξ φθεξ ή διζηαηενβαζιέκα 

πνμσυκηα. Υνδζζιμπμζμφκηαζ οθζηά πμο ήδδ έπμοκ εζζαπεεί (ππ ακηί ζηδκ Δθθάδα κα εζζάβμκηαζ 

ιέηαθθα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ιέηαθθα πμο πενζέπμκηαζ ζηα ΑΔΚΚ ιεηά απυ ακαηφηθςζδ) ηαζ 

έηζζ αεθηζχκεηαζ ημ ειπμνζηυ ζζμγφβζμ εζζαβςβχκ-ελαβςβχκ. Αοηυ έπεζ επζπνυζεεημ υθεθμξ ηδκ 

απμθοβή ιεηαθμνάξ οθζηχκ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ, ιε υηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ (πνήζδ μνοηηχκ 

ηαοζίιςκ, εηπμιπέξ ηαοζαενίςκ ηθπ) (Μήηζζηαξ, 2015, Πμθακηά, 2016). 

 Γδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ. 
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Ζ ακαηφηθςζδ δδιζμονβεί κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ. Οζ εέζεζξ ενβαζίαξ πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

ακάβηδ δζαθμβήξ ζηδκ πδβή, ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ ΑΔΚΚ, αθθά ηαζ ηαηά ηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία εβηαηαζηάζεςκ δζαθμβήξ, επελενβαζίαξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ. Οζ 

εέζεζξ ενβαζίαξ πμο οπάνπμοκ ήδδ ππ ζηδκ παναβςβή οθζηχκ δεκ αθθάγμοκ, δζυηζ δ δζαθμνά 

έβηεζηαζ ζηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ ιε δεοηενμβεκή/πνμξ ακαηφηθςζδ οθζηά. 

Ακηίεεηα, ηαζ ζηδκ παναβςβή οθζηχκ ιπμνεί κα οπάνπεζ ακάβηδ βζα επζπθέμκ επελενβαζία ζηα 

οθζηά πμο εζζένπμκηαζ πνμξ ακαηφηθςζδ. Δκδεζηηζηά, ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, οπμθμβίγεηαζ 

υηζ μζ ενβαγυιεκμζ ζηδκ ακαηφηθςζδ ήηακ 512.000 ημ 2008. Ακηίζημζπα ζηδκ Δθθάδα, 

οπμθμβίγεηαζ υηζ πενζζζυηενεξ απυ 4000 κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ έπμοκ πνμηφρεζ πάνζξ ζημκ ηφηθμ 

ενβαζζχκ ηδξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ. (Μήηζζηαξ, 2015, Βανεθά, 2011, Πμθακηά, 2016, 

Γνφθθδξ, 2017, ‘Έηεεζδ ΔΟΑΝ 2014).  

 Βαζίγεηαζ ζε αλζυπζζηδ ηαζ δμηζιαζιέκδ ηεπκμθμβία. 

Δζδζηά βζα αδνακή οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ΑΔΚΚ, έπεζ δζαιμνθςεεί ιζα κέα αβμνά βζα 

πνήζδ ημοξ ζε δζάθμνα ηαηαζηεοαζηζηά ένβα. Δπίζδξ, δ ηεπκμθμβία ιε ηδκ μπμία θαιαάκεζ 

πχνα μ δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ακάηηδζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ είκαζ 

παιδθμφ ηυζημοξ, αλζυπζζηδ, εφημθα πνμζαάζζιδ ηαζ ανηεηά δζαδεδμιέκδ. 

 

3.3 Μεηνλεθηήκαηα / εκπόδηα πξνώζεζεο ηεο αλαθύθισζεο ησλ ΑΔΚΚ 

 

πςξ πνμέηορε ηαζ απυ ηα παναπάκς, δ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία ςξ 

ιέεμδμξ δζαπείνζζδξ. Απμηεθεί ζδακζηή θφζδ ημοθάπζζημκ βζα μνζζιέκα νεφιαηα ηςκ ΑΔΚΚ. 

Χζηυζμ, υπςξ ηαζ μζ άθθεξ ιέεμδμζ έπεζ ηαζ αοηή μνζζιέκα ιεζμκεηηήιαηα.  

Ζ ακαηφηθςζδ ααζίγεηαζ ζηδ δζαθμβή ζοβηεηνζιέκςκ νεοιάηςκ απυ ηα ΑΔΚΚ, δ μπμία πμθθέξ 

θμνέξ είκαζ δφζημθδ ή μζημκμιζηά ιδ εθζηηή. Γζα πανάδεζβια, ζηζξ ημθχκεξ εκυξ ηηζνίμο 

οπάνπεζ ημ ελςηενζηυ επίπνζζια, ημ ζηονυδεια, αθθά ηαζ μ ιεηαθθζηυξ μπθζζιυξ. Έηζζ μ 

δζαπςνζζιυξ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ εφημθα ηαζ απαζηεί ηδ πνήζδ ιδπακδιάηςκ. Δπίζδξ, ακ ππ βίκεζ 

ηαηεδάθζζδ εκυξ ηηζνίμο ιε ιδπακήιαηα ηαζ δεκ βίκεζ ηιδιαηζηή ηαηεδάθζζδ, ηα ηάεε θμβήξ 

απυαθδηα ηαζ ιπάγα, ακαηαηεφμκηαζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα εφημθα βίκεζ ηαθυξ δζαπςνζζιυξ χζηε κα 

παναπεμφκ ηαεανά νεφιαηα. Δπίζδξ ελανηάηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ ηαζ 

ηςκ ενβμθάαςκ πμο ακαθαιαάκμοκ ακαηαζκίζεζξ, ηαηεδαθίζεζξ, ιεηαθμνέξ απμαθήηςκ ηθπ 

χζηε ππ κα παναδίδμοκ ηα ΑΔΚΚ βζα επελενβαζία ηαζ κα ιδκ βίκεηαζ ππ πανάκμιδ απυννζρδ. 

(Μήηζζηαξ, 2015, Βανεθά, 2011).  

Ζ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ έπεζ ζδιακηζηυ ηυζημξ. Σμ ηυζημξ ελανηάηαζ απυ ημ ανπζηυ 

ηεθάθαζμ βζα ηδκ βδ, ημκ ελμπθζζιυ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ημο ενβμζηαζίμο επελενβαζίαξ αθθά ηαζ 
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ημ θεζημονβζηυ ηυζημξ. Σμ ζοκμθζηυ ηυζημξ επεκδφζεςκ ηαζ θεζημονβίαξ είκαζ ορδθυ ηαζ ιπμνεί 

κα ιδκ είκαζ εφημθμ κα ηαθοθεεί απυ ηα έζμδα πχθδζδξ ηςκ οθζηχκ. Ζ ζοθθμβή ηαζ δ 

ιεηαθμνά ηςκ πνμξ ακαηφηθςζδ οθζηχκ απαζηεί ηαφζζια ηαζ ακάθμβα εηπειπυιεκα ηαοζαένζα. 

Δπίζδξ βίκεηαζ ζδιακηζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζηζξ ιμκάδεξ δζαπςνζζιμφ ηαζ επελενβαζίαξ. 

Ζ εη κέμο επελενβαζία έπεζ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ, αθμφ ηαηακαθχκεζ πυνμοξ υπςξ κενυ 

ηαζ πδιζηέξ μοζίεξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ οθζηχκ. Έηζζ ιεζχκμκηαζ ηα πενζααθθμκηζηά μθέθδ 

ηδξ ακαηφηθςζδξ. Χζηυζμ ηα μθέθδ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εηιδδεκίγμκηαζ, αθμφ ηα 

πνςημβεκή πνμσυκηα απαζημφκ πενζζζυηενμξ πυνμοξ ηαζ εκένβεζα βζα ιεηαθμνά, επελενβαζία, 

ηαεανζζιυ ηθπ. (Μήηζζηαξ, 2015, Βανεθά, 2011).  

Διπυδζμ (πμθζηζζηζηυ ηαζ υπζ ηεπκζηυ) ζηδκ δζάδμζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ απμηεθεί δ 

εζθαθιέκδ ακηίθδρδ ηαζ δ εθθζπήξ εκδιένςζδ βζα ηδ πμζυηδηα ηςκ ακαηοηθςιέκςκ πνμσυκηςκ, 

ηαεχξ οπάνπεζ ιεβάθδ επζθφθαλδ ζπεηζηά ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ακαηοηθςιέκςκ αδνακχκ 

οθζηχκ απυ AEKK Αοηυ δεκ ζζπφεζ ηυζμ βζα ηα ιέηαθθα, υζμ βζα άθθα νεφιαηα ππ ηζζιέκημ. 

Δπίζδξ, δ έθθεζρδ εκδιένςζδξ βζα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηζξ ηεπκζηέξ ακαηφηθςζδξ είκαζ έκαξ 

απυ ζδιακηζηυξ θυβμξ βζα ηδκ ιδ οζμεέηδζδ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ απμαθήηςκ ζηδκ μζημδμιζηή 

αζμιδπακία. ηα παναπάκς πνμζηίεεκηαζ δ έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ (ζε ηάπμζεξ πχνεξ πζμ έκημκδ) 

ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ θμνέςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ακαηφηθςζδ ηαζ ηδκ δζάεεζδ ηςκ 

ακαηοηθςιέκςκ πνμσυκηςκ. (Πμθεκηά, 2015) 

 ηα παναπάκς πνμζηίεεηαζ δ έθθεζρδ πνμβναιιάηςκ εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ υηζ ζε ηάπμζεξ πχνεξ υπςξ δ Δθθάδα δεκ οπάνπεζ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ θμνέαξ 

εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ/ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ (ΔΓ ΑΔΚΚ), ελαζηίαξ ηδξ απμοζίαξ 

αδεζμδμηδιέκςκ (εκ θεζημονβία) εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ ζε υθεξ ηζξ πενζθενεζαηέξ 

εκυηδηεξ βζα ηα απυαθδηα ημο ζοβηεηνζιέκμο νεφιαημξ Δπίζδξ, βζα ηδκ πχνα ιαξ, δεκ οπάνπεζ 

ζοκενβαζία ιε υθμοξ ημοξ ΟΣΑ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ, (οπάνπμοκ ηάπμζεξ ζοιαάζεζξ 

αθθά δεκ πενζθαιαάκμοκ υθμοξ ημοξ ΟΣΑ αηυια ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο ημ ζφζηδια 

εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαθφπηεζ ημκ κμιυ), Δπζπνμζεέηςξ, οπάνπεζ έθθεζρδ εθέβπςκ ηαζ 

δζμνεςηζηχκ δνάζεςκ ζε υηζ αθμνά ηδκ εθανιμβή ζπεδίςκ δζαπείνζζδξ, πμθφπθμηδ ηαζ 

δζαζημνπζζιέκδ κμιμεεζία (Πμθεκηά, 2015, ΔΟΑΝ, 2017).   

ζμκ αθμνά ηα ηεπκζηά εέιαηα πμο ειπμδίγμοκ ηδκ πνήζδ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ είκαζ δ 

έθθεζρδ ηεπκζηχκ πνμηφπςκ ηαζ πνμδζαβναθχκ πμο κα οζμεεημφκηαζ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ 

ηαζ κα πνμαθέπμοκ ηδ πνήζδ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ. Με απθά θυβζα μζ ηαηαζηεοαζηέξ δεκ 

αθθά ηαζ δ κμιμεεζία δεκ ηάκμοκ πνυαθερδ βζα ηδ πνήζδ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ. Πανάθθδθα, 

πμθθέξ θμνέξ βίκεηαζ ακαπμηεθεζιαηζηή δζαθμβή ηαζ οπάνπεζ ιυθοκζδ ημο νεφιαημξ ηςκ 

απμαθήηςκ. Ζ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ πμο ελαζθαθίγεζ ηαεανά απυαθδηα έπεζ ζδιακηζηυ 

ηυζημξ ηαζ απαζηεί πενζζζυηενμ πνυκμ. (Πμθεκηά, 2015, Γζμοαακάηδξ, 2015, 

ηα πνμδβμφιεκα ιπμνεί κα πνμζηεεεί ηαζ δ ακαηνίαεζα πμο αθμνά ηδκ παναβυιεκδ πμζυηδηα 

ΑΔΚΚ. οβηεηνζιέκα, ζηδ πχνα ιαξ δεκ οπάνπεζ ιζα ηαεμνζζιέκδ ιεεμδμθμβία οπμθμβζζιμφ 
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ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ ηςκ ΑΔΚΚ. Ο πνμζδζμνζζιυξ ααζίγεηαζ ζε εηηζιήζεζξ ιεθεηχκ 

επζζηδιμκζηχκ μιάδςκ ηαζ ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Ανπήξ. Καηά ζοκέπεζα πνμζεββζζηζηά 

είκαζ ηαζ ηα πμζμζηά ακαηφηθςζδξ ηαζ αλζμπμίδζήξ ημοξ  ΔΟΑΝ, 2017). 

 

3.4 Μνλάδεο αλαθύθισζεο ΑΔΚΚ 

 

3.4.1 Δζζαβςβή- βεκζηά ζημζπεία 

 

ηα επυιεκα δίκμκηαζ μνζζιέκα ζημζπεία βζα ηζξ ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ. Τπεκεοιίγεηαζ 

υηζ μνζζιέκα ζημζπεία βζα ηδκ επελενβαζία μνζζιέκςκ νεοιάηςκ ΑΔΚΚ έπμοκ δμεεί παναπάκς.  

Ζ επελενβαζία ηςκ ΑΔΚΚ θαιαάκεζ πχνα ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ 

δζαηάλεζξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ. Έηζζ βίκεηαζ ζε πχνμοξ πμο εβηνίκμκηαζ ςξ ηαηάθθδθμζ, ή 

ζε πχνμοξ ακεκενβχκ ή ηαζ εκενβχκ θαημιείςκ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ θαημιείςκ, δεκ πνέπεζ κα 

ειπμδίγεηαζ δ θεζημονβία ημοξ, μφηε κα δεζιεφμκηαζ απμεέιαηα ηςκ ημζηαζιάηςκ. Σα ΑΔΚΚ 

πμο ιεηαθένμκηαζ ζηζξ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ δεκ επζηνέπεηαζ κα έπμοκ μζηζαηά απμννίιιαηα. 

Δπίζδξ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκα πνμκζηά υνζα πμο αθμνμφκ ηδκ επελενβαζία ηςκ ΑΔΚΚ. Γζα 

πανάδεζβια, ηα ΑΔΚΚ πνμξ δζαθμβή δεκ ιπμνμφκ κα παναιέκμοκ ζημ πχνμ οπμδμπήξ 

πενζζζυηενμ απυ 30 διένεξ πνζκ ηδκ επελενβαζία ημοξ. Γζα ηα αδνακή οθζηά μ πνυκμξ 

παναιμκήξ παναηείκεηαζ ιέπνζ 6 ιήκεξ. Δπίζδξ ηα οθζηά πμο ακαηηχκηαζ πνέπεζ κα δζαηίεεκηαζ 

ζηδκ αβμνά ή ζε εβηεηνζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ ακαηφηθςζδξ, ζε πνμκζηυ δζάζηδια πμο δεκ 

οπενααίκεζ ημοξ 12 ιήκεξ. (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Ρμφζζμξ 2016) 

Σα επελενβαζιέκα αδνακή οθζηά απυ ηα ΑΔΚΚ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πνχηεξ φθεξ βζα ηδκ 

παναβςβή ηζζιέκημο ή άθθςκ οθζηχκ. Δπίζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ςξ πνμσυκηα/ οθζηά 

ηαηαζηεοχκ ζε ένβα πμο πενζθαιαάκμοκ ηηίνζα ηαζ ένβα οπμδμιήξ. Ζ πνήζδ ημοξ βίκεηαζ 

εθυζμκ θοζζηά είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή βζα ηδκ μπμία πνμμνίγμκηαζ 

ηαζ πθδνμφκ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ. Σα 

αδνακή ηαηάθμζπα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ΑΔΚΚ, ηαεχξ ηαζ ηα πχιαηα ηαζ 

πέηνεξ ηαζ ιπάγα εηζηαθχκ (ηαηδβμνίεξ 17 05 04 ηαζ 17 05 06 απυ ημκ Δονςπασηυ Καηάθμβμ 

Απμαθήηςκ), αλζμπμζμφκηαζ ςξ οθζηά ζε ενβαζίεξ επζπςιαηχζεςκ, απμηαηαζηάζεζξ ακεκενβχκ 

ηαζ εκ εκενβεία θαημιείςκ, ακελέθεβηηςκ πςιαηενχκ, επζηαθφρεζξ πχνςκ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ 

ηαζ εκ βέκεζ ακαιυνθςζδ οπμααειζζιέκςκ ημπίςκ ή ακαπθάζεςκ πχνςκ (Σζζνμβζάκκδξ, 2018, 

Ρμφζζμξ 2016).  

Οζ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ηςκ ΑΔΚΚ απμηεθμφκηαζ απυ πχνμοξ οπμδμπήξ ηςκ ΑΔΚΚ, 

πχνμοξ δζαθμβήξ ηαζ απμεήηεοζδξ ηςκ ακαηηδιέκςκ οθζηχκ, πχνμοξ πμο θαιαάκεζ πχνα δ 
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επελενβαζία/ ακαηφηθςζδ, πχνμοξ απμεήηεοζδξ ηςκ δεοηενμβεκχκ πνμσυκηςκ, ηαεχξ ηαζ ημκ 

απαναίηδημ ηεπκζηυ ηαζ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ. Οζ πχνμζ πνέπεζ κα είκαζ πενζθναβιέκμζ, 

πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ απυννζρδ άθθμο ηφπμο απμαθήηςκ. Δπίζδξ πνέπεζ κα 

πθδνμφκ υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδ οβζεζκή ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγυιεκςκ 

αθθά ηαζ κα εθαπζζημπμζείηαζ δ υπθδζδ ζε ημκηζκέξ πενζμπέξ, εζδζηά ακ είκαζ ηαημζηδιέκεξ. θμζ 

μζ πχνμζ δζαεέημοκ ζοζηήιαηα πονακίπκεοζδξ - πονυζαεζδξ, ζφιθςκα ιε ημκ ζζπφμκηα 

ηακμκζζιυ πονμπνμζηαζίαξ ηαζ θαιαάκμκηαζ ηαηάθθδθα ιέηνα ελμοδεηένςζδξ ηςκ μζιχκ.  

(Σζζνμβζάκκδξ, 2018, Ρμφζζμξ 2016) 

Τπάνπμκ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ. Οζ δζαθμνέξ ημοξ ελανηχκηαζ απυ 

ηα εζζενπυιεκα οθζηά ππ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ Α.Δ.Κ.Κ πμο επελενβάγμκηαζ, ηδκ 

πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκμθμβία, ηδκ απαζημφιεκδ δοκαιζηυηδηα, ηα ζοζηήιαηα δζαθμβήξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηδκ πμζυηδηα ή ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο απαζηείηαζ κα πθδνμφκ παναβυιεκα 

πνμσυκηα, ακάθμβα ηαζ ιε αβμνάξ ζηδκ μπμία δζαηίεεκηαζ. ηθπ. Γεκζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ 

δζάθμνεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ιδπακήιαηα υπςξ, ιδπακήιαηα εναφζδξ, ημζηίκζζδξ η.η.θ., ακάθμβα 

ιε ημ είδμξ, ημ ιέβεεμξ ηθπ κα πνμηεζιέκμο ηα παναβυιεκα οθζηά κα έπμοκ ηδκ επζεοιδηή 

πμζυηδηα. οκμπηζηά, δ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ ζε ιία «ηοπζηή» ιμκάδα επελενβαζίαξ 

ΑΔΚΚ πενζβνάθεηαζ αημθμφεςξ: Καηά ημ πνχημ ζηάδζμ ηα οθζηά εζζένπμκηαζ ηαζ ιέζα απυ έκα 

ζφκμθμ εκενβεζχκ, (ππ ιε ηυζηζκα, ιε αενμδζαπςνζζιυ, ιε ιαβκήηεξ, ιε ημ πένζ ηθπ) βίκεηαζ μ 

δζαπςνζζιυξ ημοξ ζε επακαπνδζζιμπμζήζζια ηαζ ιδ, (ιε ή πςνίξ ηδκ οπμζηήνζλδ αμδεδηζηχκ 

πνμσυκηςκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ αβμνά). Δπίζδξ βίκεηαζ ημ πνχημ ζηάδζμ απμιάηνοκζδξ 

πνμζιείλεςκ- ζημζπείςκ υπςξ λφθα, πθαζηζηά, ζίδενα, η.θ.π. ημ δεφηενμ ζηάδζμ βίκεηαζ δ 

επελενβαζία ημοξ ππ ηειαπζζιυξ, ηαεανζζιυξ ηθπ. ηδ ζοκέπεζα ηα οθζηά απμεδηεφμκηαζ ηαζ 

ιεηαθένμκηαζ βζα πνήζδ.  Ρμφζζμξ, 2016, Γζμοαακάηδξ, 2015) 
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 Δζηυκα 

3-1: Μμκάδα ακαηφηθςζδξ αδνακχκ απμαθήηςκ ζηδκ Βυνεζα Δθθάδα (πδβή: μιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012) 

Έκα ζοκμπηζηυ δζάβναιια νμήξ ηςκ ΑΔΚΚ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ πανμοζζάγεηαζ 

ζημ αηυθμοεμ ζπήια 
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Γζάβναιια 3-2: Γζάβναιια νμήξ ηδξ ιμκάδαξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ (πδβή Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012) 

 

3.4.2 Υνδζζιμπμζμφιεκμξ ελμπθζζιυξ 

 

Ο ιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιζα ιμκάδα επελενβαζίαξ απμαθήηςκ 

ΔΚΚ ακαθφεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

Γζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ΑΔΚΚ ηδξ ιμκάδαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ θμνηδβά ιεηαθμνάξ ηςκ αδνακχκ, 

εηζηαθέαξ, θαζηζπμθυνμξ θμνηςηήξ, ηαζ ιεηαθμνζηέξ ηαζκίεξ. Ακαθοηζηυηενα, ηα θμνηδβά 

ιεηαθμνάξ αδνακχκ οθζηχκ είκαζ (ζοκήεςξ) ακαηνεπυιεκα μπήιαηα ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ΑΔΚΚ ζηζξ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ απυ ημκ ηυπμ πνμέθεοζήξ ημοξ ηαεχξ ηαζ 

ηα ηεθζηά πνμσυκηα πνμξ επζπθέμκ επελενβαζία (ππ ηα ιέηαθθα βζα ακαηφηθςζδ) ή αλζμπμίδζδ, 

Ο (ζοκήεςξ ενποζηνζμθυνμξ) εηζηαθέαξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ εηζηαθχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ, βζα ηδκ ακφρςζδ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ ή ιδ οθζηχκ πνμηεζιέκμο κα θμνηςεμφκ 

ζηα θμνηδβά μπήιαηα ή κα ηνμθμδμηήζμοκ άθθα ιδπακήιαηα ππ ημοξ ζπαζηήνεξ. Ο (ζοκήεςξ 

θαζηζπμθυνμξ) θμνηςηήξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά μζημδμιζηχκ ηαζ πςιαημονβζηχκ 

οθζηχκ, ηαζ μιμίςξ βζα ηδκ θυνηςζδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ή βζα ηδκ ηνμθμδμζία ηςκ 

ιδπακδιάηςκ ππ ζπαζηήνςκ. Οζ ιεηαθμνζηέξ ηαζκίεξ ιεηαθένμοκ ηα οθζηά ζηα δζάθμνα ζηάδζα 
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ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ζηδκ ηεθζηή απυεεζδ ηςκ οθζηχκ ππ ζε ζςνμφξ 

(Καηθυπμοθμξ, 2015).  

 

Δζηυκα 3-2: Δλμπθζζιυξ ιμκάδςκ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ- θμνηςηήξ ηαζ ιεηαθμνζηή ηαζκία (πδβή 

http://www.easa-ike.gr/)  

Γζα ηδκ επελενβαζία- εναφζδ ηςκ οθζηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνα ιδπακήιαηα υπςξ 

ζπαζηήνεξ ηαζ ζθφνεξ.  

Οζ ζπαζηήνεξ ηάκμοκ ηδ εναφζδ ηςκ εζζενπυιεκςκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ ζηδκ επζεοιδηή 

ημηημιεηνία. Τπάνπμοκ δζάθμνα είδδ ζπαζηήνςκ, υπςξ μ ζπαζηήναξ ηφπμο «ραθίδα», μ ηφπμο 

«ζζαβχκςκ»  ή ηφπμο ηνμφζεςξ, πμο μκμιάγμκηαζ ηαζ «ζθονζά», ηαεχξ επίζδξ ηαζ οδναοθζημί 

εναοζηήνεξ, μζ ηνμοζηήνεξ, μζ ζπεζνμεζδείξ ζπαζηήνεξ ηαζ μζ αθεζηέξ ηςκ οπμθεζιιαηζηχκ 

οθζηχκ. Σμ οδναοθζηυ ραθίδζ ηαζ δ οδναοθζηή ζθφνα πνμζανιυγμκηαζ ζημκ ενποζηνζμθυνμ 

εηζηαθέα ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δεοηενμβεκή εναφζδ βζα κα ζπάκε- ιεζχκμοκ ημ ιέβεεμξ 

ιεβάθςκ ημιιαηζχκ ηζζιέκημο. (Καηθμπμοθμξ, 2015) 

 

http://www.easa-ike.gr/
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Δζηυκα 3-3 : παζηήναξ ηφπμο ζζαβχκςκ (πδβή: Καηθυπμοθμξ, 2015) 

 
Δζηυκα 3-4: Δλμπθζζιυξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ (οδναοθζηυξ ενοιιαηζζηήξ) (πδβή: Οιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

 

Γζα ηδκ δζαθμβή ηςκ δζαθυνςκ νεοιάηςκ απυ ηα ΑΔΚΚ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζηζκα δζαθυνςκ 

ηφπςκ, πεζνμδζαθμβή, ιαβκήηεξ, αενμδζαπςνζζηέξ ηαζ άθθα.   

Σα ηυζηζκα απμηεθμφκηαζ απυ ιία δζάηαλδ ιε μπέξ, υπμο ημ επζεοιδηυ οθζηυ πενκά ή δεκ πενκά 

απυ αοηέξ. οκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενεξ απυ ιία δζαηάλεζξ ιε δζαθμνεηζηέξ 

δζαιέηνμοξ ππ βζα κα δζαπςνίγμκηαζ ηα πμθφ ιεβάθα οθζηά ηαζ ηα πμθφ ιζηνά. Σα ηυζηζκα 

ηαλζκυιδζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ιαγί ιε ζπαζηήνεξ βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

παναβυιεκςκ οθζηχκ ακάθμβα ιε ημ γδημφιεκμ ιέβεεμξ.  Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ ηυζηζκςκ. 
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Αοηά πμο ζοκακηχκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ιμκάδεξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ είκαζ ηα 

δμκμφιεκα ηυζηζκα, ηα νααδμηυζηζκα, ηα πενζζηνεθυιεκα ηοηθζηά ηυζηζκα ηαζ ηα δζζημεζδή. 

ημκ ζηαειυ πεζνμδζαθμβήξ θαιαάκεζ πχνα δ δζαθμβή ηςκ απμαθήηςκ ιε ημ πένζ. οκήεςξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ιία ιεηαθμνζηή ηαζκία ηαζ μζ ενβάηεξ ενβαηχκ ζοθθέβμοκ απυ αοηή ηα οθζηά 

πμο απαζημφκ δζαθμνεηζηή επελενβαζία απυ ημ οπυθμζπμ νεφια απμαθήηςκ. Ζ ζοθθμβή βίκεηαζ 

ζε εζδζημφξ ηάδμοξ ιέζα ζημ ζηαειυ πεζνμδζαθμβήξ. Οζ ιαβκδηζημί δζαπςνζζηέξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ (ζζδδνμφπςκ) ιεηαθθζηχκ πνμζιίλεςκ απυ ημ νεφια 

ηςκ απμαθήηςκ. οκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ ιαβκήηδξ μ μπμίμξ ζοθθέβεζ ή εηηνέπεζ ηα οθζηά  απυ 

ιία ιεηαθμνζηή ηαζκία. Μία πνυπεζνδ εζηυκα ηςκ ιαβκδηζηχκ δζαπςνζζηχκ θαίκεηαζ παναηάης. 

Πανυιμζα θεζημονβεί ηαζ ιία δζάηαλδ επαβςβζημφ δζαπςνζζιμφ ιεηάθθςκ, ηα μπμία είκαζ ιδ 

ζζδδνμφπα ηαζ δεκ έθημκηαζ απυ ιαβκήηεξ. Δδχ ιε ηδκ αμήεεζα δθεηηνζημφ πεδίμο 

δδιζμονβμφκηαζ δζκμνεφιαηα ζημ οθζηυ ηαζ έηζζ αοηυ απμιαηνφκεηαζ απυ ηα οπυθμζπα. Ο 

αενμδζαπςνζζηήξ ιε ηδ αμήεεζα ημο αένα απμιαηνφκεζ ακεπζεφιδηεξ πνμζιίλεζξ ππ ζηυκεξ, 

πανηί πμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα απμιαηνοκεμφκ ιε ημοξ ιαβκήηεξ ηαζ ηδ πεζνμδζαθμβή. 

(Καηθυπμοθμξ, 2015) 

 

Δζηυκα 3-5:  Μαβκδηζημί δζαπςνζζηέξ (πδβή: Καηθυπμοθμξ, 2015) 

Μία εκδεζηηζηή εζηυκα ημο ελμπθζζιμφ (ηζκδηήξ) ιμκάδαξ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ, πανμοζζάγεηαζ 

ζηδκ αηυθμοεδ εζηυκα 
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Δζηυκα 3-6: (Κζκδηή) ιμκάδα επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ (πδβή: www.anakem.gr) 

 

Δζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ ηαηεδαθίζεςκ ηαηεδαθίζεςκ/ αδνακχκ οθζηχκ 

ηςκ ΑΔΚΚ, υπςξ ιπάγα ηαζ πέηνεξ, αοηή θαιαάκεζ πχνα ζε εζδζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Μεηά ημκ 

ανπζηυ δζαπςνζζιυ, απμιαηνφκμκηαζ οθζηά υπςξ πθαζηζηυ, λφθμ η.θ.π. ηδ ζοκέπεζα ημ 

θεπηυημηημ ηθάζια, δδθαδή ημ ηθάζια ιεβέεμοξ 0-16 πζθζμζηά, δζαπςνίγεηαζ απυ αοηυ ηδξ 

ιεζαίαξ ημηημιεηνίαξ (16-32mm). Σμ οπυθμζπμ (ιέβεεμξ ιεβαθφηενμ απυ 32 πζθζμζηά) επίζδξ 

επελενβάγεηαζ ππ ιεηαθένεηαζ βζα εναφζδ ιέζς ιεηαθμνζηήξ ηαζκίαξ πνμξ δδιζμονβία οθζημφ 

ιζηνυηενδξ ημηημιεηνίαξ. ηδκ επυιεκδ θάζδ, υ,ηζ πενζζζεφεζ μδδβείηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

ιεηαθμνζηήξ ηαζκίαξ βζα εναφζδ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ παναβςβή οθζημφ ιζηνυηενδξ 

ημηημιεηνίαξ. Σμ πνμσυκ πμο πανάβεηαζ απμεδηεφεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζαηίεεηαζ βζα 

ιεηέπεζηα πνήζδ (Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Ακαηφηθςζδξ, 2013, Ρμφζζμξ, 2016). 

(http://www.easa-ike.gr/services.html, Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012 http://anakyklosi-am.gr/)) 

Ακαθοηζηυηενα, ηα οθζηά πμο εζζένπμκηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ αδνακή 

ημηηχδδ οθζηά υπςξ ζηονυδεια, άζθαθημ, ημφαθα ηθπ, απμννίιιαηα λοθείαξ, ιέηαθθα 

(αθμοιίκζμ, ζίδδνμ ηαζ ιδ ζζδδνμφπα ιέηαθθα), πθαζηζηά ηαζ πανηί. Αθμφ ηα εζζενπυιεκα οθζηά 

απμηεεμφκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ, ακάθμβα ιε ημ ακ είκαζ πθήνςξ ακαιειζβιέκα, εθαθνχξ 

ακαιειζβιέκα ή (πθήνςξ) δζαπςνζζιέκα οθζηά) εθανιυγεηαζ δ αηυθμοεδ αθθδθμοπία ενβαζζχκ 

ή ιένμξ ηδξ  

1. πεζνμδζαθμβή (απμιάηνοκζδ ηςκ πθαζηζηχκ, λφθςκ, πανηζχκ ηαζ ηςκ ιδ ζζδδνμφπςκ 

ιεηαθθζηχκ απμαθήηςκ) 

2. ιαβκδηζηυξ δζαπςνζζιυξ (ζοθθμβή ζζδδνμφπςκ ιεηαθθζηχκ απμαθήηςκ) 

3. ημζηίκζζια (απμιάηνοκζδ ημο ηθάζιαημξ ηςκ αδνακχκ οθζηχκ 0-4mm) 

4. εθίρδ ζε εζδζημφξ εναοζηήνεξ ιε ιαβκδηζηυ δζαπςνζζηή  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY8L_KrYLjAhXMx4UKHfH2CAwQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.anakem.gr%2F%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25AF-%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5%2F&psig=AOvVaw2oTAx3vUpVptsYmBC1VEJ_&ust=1561473290189425
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5. ημζηίκζζια (δζαπςνζζιυξ ηθαζιάηςκ) 

Μεηά ηδκ επελενβαζία ηςκ οθζηχκ βίκεηαζ δζαπςνζζιυξ ημοξ ακά είδμξ (άιιμξ, πχια, 

δζαααειζζιέκα οθζηά μδμζηνςζίαξ, λφθα, πθαζηζηά, ηθπ). Σα δζαααειζζιέκα αδνακή ηαζ ημ 

πχια δζαηίεεκηαζ πνμξ πχθδζδ εκχ ηα οπυθμζπα οθζηά ιεηαθένμκηαζ ζε ηαηάθθδθεξ 

εβηαηαζηάζεζξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ημοξ (ποηήνζα ιεηάθθςκ, ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ πθαζηζηχκ 

ηαζ πάνημο, ιμκάδεξ παναβςβήξ pellet). 

(Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Ακαηφηθςζδξ, 2013, Ρμφζζμξ, 2016). (http://www.easa-

ike.gr/services.html, Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

 

  



Επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη υλικών καταςκευών και κατεδαφίςεων. Ιοφνιοσ 2019 
 
 

87 
 
 

4 Κεθάιαην Γ: Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΔΚ 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ θεζημονβία εκυξ ζοζηήιαημξ ακαηφηθςζδξ ιπμνεί κα έπεζ ζδιακηζηά 

μζημκμιζηά μθέθδ. Σμ πζεακυ ηένδμξ αθμνά ηαζ ημκ θμνέα πμο ζοθθέβεζ ηαζ ιεηαθένεζ ηα οθζηά 

πνμξ ακαηφηθςζδ (εδχ ηα ΑΔΚΚ), ηδκ ιμκάδα πμο επελενβάγεηαζ ηαζ ακαηοηθχκεζ ηα ΑΔΚΚ, 

αθθά ηαζ ημ ενβμζηάζζμ/ ηδκ αβμνά ζηδκ μπμία δζαηίεεκηαζ ηα ακαηοηθςιέκα πνμσυκηα. Αοηυ 

δζυηζ μζ πνχηεξ φθεξ έπμοκ ζδιακηζηυ ηυζημξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάβηδ ιεηαθμνάξ ηαζ 

επελενβαζίαξ ημοξ. Σμ ηυζημξ αοηυ έπεζ πθδνςεεί απυ ημκ πνμιδεεοηή ηαζ ηεθζηά πθδνχκεηαζ 

απυ ημκ ηεθζηυ πνήζηδ. Δπεζδή ηα οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ακαηοηθςιέκεξ πνχηεξ φθεξ 

απαζημφκ θζβυηενδ επελενβαζία ιπμνμφκ κα πςθμφκηαζ θεδκυηενα. Δπζπθέμκ, δ δζάεεζδ 

απμαθήηςκ ζε πχνμ ηαθήξ έπεζ ζδιακηζηυ ηυζημξ, ηυζμ βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο υζμ ηαζ βζα 

πενζααθθμκηζηά ηέθδ, ακηζζηαειζζηζηά μθέθδ ηθπ.  

Δκδεζηηζηά, δ αλία ηςκ οθζηχκ πμο απμννίπημκηαζ ζημοξ ΥΤΣΑ ηδξ Δονχπδξ ηάεε πνυκμ 

οπμθμβίγεηαζ ζε 5,25 δζξ €. Ο ηφηθμξ ενβαζζχκ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ πζμ ζδιακηζηχκ οθζηχκ 

ζπεδυκ δζπθαζζάζηδηε ηδκ πενίμδμ 2004-2008 ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (απυ 32,5δζξ € ζε 

60,5δζξ €) βζα κα πέζεζ ζηα 37,2 δζξ €, ημ 2009, θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ. Ζ παναπάκς αλία 

οπμεηηζιά ηδκ πναβιαηζηή μζημκμιζηή αλία ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαεχξ δεκ πενζθαιαάκεζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ πζμ ζδιακηζηχκ οθζηχκ, μφηε υθα ηα 

ακαηοηθχζζια οθζηά (Γνφθθδξ, 2017, Μήηζζηαξ, 2015). Μία εκδεζηηζηή εζηυκα ηςκ 

μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακαηφηθςζδξ, ακάθμβα ηαζ ιε ημ ακαηοηθμφιεκμ 

οθζηυ πανμοζζάγεηαζ ζημ αηυθμοεμ δζάβναιια.  
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Γζάβναιια 4-1: οκμθζηυξ ηφηθμξ ενβαζζχκ ακαηφηθςζδξ ααζζηχκ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ 

ζηδκ Δ.Δ. ημ 2004 & 2006-2009 ηαζ εηηίιδζδξ βζα ημ 2010 ζε δζξ € ηαζ ηνέπμοζεξ ηζιέξ. (πδβή: 

Μήηζζηαξ, 2015). 

Τπάνπμοκ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ. Σα μζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά 

ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηυζημξ ελυνολδξ ηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ 

ηαηαζηεοήξ ηςκ πνμσυκηςκ, ημ ηυζημξ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ, ημ 

ηυζημξ παναθααήξ ζηζξ ιμκάδεξ δζαπείνζζδξ ηαζ ημκ θυνμ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ: Λυβς ημο υηζ 

μνζζιέκα απυ ηα οθζηά έπμοκ ιεβάθδ αλία, οπάνπεζ ζδιακηζηή αβμνά ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ. 

Ακαθοηζηυηενα, ηα ιδ αδνακή οθζηά ηαζ πνμσυκηα πνέπεζ κα οπμαάθθμκηαζ ζε δζαθμβή ακάθμβα 

ιε ηδκ μζημκμιζηή αλία ημοξ. Σα ιέηαθθα έπμοκ ζδιακηζηή αλία ιεηαπχθδζδξ, εκχ 

δζαπζζηχκεηαζ επίζδξ ζδιακηζηή γήηδζδ βζα οθζηά υπςξ ηα ημφαθα ηαζ ηα πθαηάηζα Σδ 

ιεβαθφηενδ αλία έπμοκ ηα ιέηαθθα (ζίδδνμξ, πάθοααξ, αθμοιίκζμ ηαζ παθηυξ) ηαζ αημθμοεεί ημ 

πανηί ηαζ ημ πανηυκζ ηαζ ιεηά ηα πθαζηζηά, ημ βοαθί ηαζ ηα αδνακή.. Δκδεζηηζηέξ ηζιέξ πχθδζδξ 

ηςκ οθζηχκ πνμξ ακαηφηθςζδ, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πμο δζαηίεεηαζ ημ ακαηηχιεκμ οθζηυ, 

ηδκ πμζυηδηα (ηαεανυηδηα), ηζξ ηζιέξ ηδξ δζεεκμφξ αβμνάξ ηθπ είκαζ 30 -170 €/ηυκμ βζα ημ πανηί, 

10 - 50 € /ηυκμ βζα ημ βοαθί, 10-200 € βζα ημ πθαζηζηυ (Μήηζζηαξ 2015, Γνφθθδξ, 2017, 

Δονςπασηή Δπζηνμπή, 2016).. 

Καζ ηα αδνακή οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ΑΔΚΚ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ βζα δζάθμνα 

ηαηαζηεοαζηζηά ένβα. Οζ πνμμπηζηέξ μθείθμκηαζ ηυζμ ζηδκ αλία ηςκ οθζηχκ υζμ ηαζ ζημ υηζ δ 

ηεπκμθμβία βζα ημ δζαπςνζζιυ ή ηδκ επελενβαζία ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ είκαζ εφημθα πνμζαάζζιδ ηαζ παιδθμφ ηυζημοξ. Χζηυζμ δ δζάεεζή ημοξ 

ελανηάηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ πενζμπή. Δκδεζηηζηά, ζημ Πανίζζ οπάνπεζ έθθεζρδ θοζζηχκ 

αδνακχκ οθζηχκ. Έηζζ ηα ακαηοηθςιέκα αδνακή οθζηά είκαζ ιζα εθηοζηζηή εκαθθαηηζηή θφζδ. 

διακηζηυ νυθμ ζηδκ αβμνά ακαηφηθςζδξ παίγμοκ ηα δδιυζζα ένβα. Ακηίεεηα, ζηδ πυθδ Λζθ 

ηδξ Γαθθίαξ, δ αθεμκία ηςκ θαημιείςκ ηαζ ημ ορδθυηενμ ηυζημξ παναβςβήξ ακαηοηθχζζιςκ 

αδνακχκ είκαζ πενζμνζζηζημί πανάβμκηεξ (αθμφ μζ πνχηεξ φθεξ έπμοκ παιδθυηενμ ηυζημξ). ημ 

Ρυηενκηαι, ημ ορδθυηενμ ηυζημξ παναβςβήξ βζα ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά ζε ζφβηνζζδ ιε 

πνςημβεκή οθζηά ακηζζηαειίγεηαζ απυ ορδθά ηέθδ δζάεεζδξ ζε πχνμοξ ηαθήξ. ηζξ Βνολέθθεξ δ 

έθθεζρδ πχνμο οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ ςεεί ηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ ηαζ ηαηεδάθζζδξ κα 

νίλμοκ ηζξ ηζιέξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδκ ελεφνεζδ θφζεςκ βζα ηα απυαθδηά ημοξ. ε έκα βεκζηυ 

οπμθμβζζιυ, ακαηοηθςιέκα αδνακή ζηονμδέιαημξ ζηδκ Δονχπδ ιπμνεί κα έπμοκ ηυζημξ 

αβμνάξ 3 έςξ 12 € ακά ηυκμ, εκχ ακηίζημζπα ημ ηυζημξ παναβςβήξ είκαζ απυ 2,5 έςξ 10 € ακά 

ηυκμ, αθήκμκηαξ έκα πενζεχνζμ ηένδμοξ. (μιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012Μήηζζηαξ, 2015, Οιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012, Σζζνμβζάκκδξ, 2018). 

Ζ ακαηφηθςζδ ζηονμδειάηςκ έπεζ απμδεζπεεί υηζ είκαζ ηενδμθυνα. Χζηυζμ οπάνπμοκ ηάπμζμζ 

πενζμνζζιμί πμο απαζημφκ ζδζαίηενδ πνμζμπή. Αοημί είκαζ: 1. ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ, ημ μπμίμ 

πνέπεζ κα παναιέκεζ ζε παιδθέξ ηζιέξ. Αοηυ μδδβεί ηδκ αβμνά κα πνμζακαημθίγεηαζ πνμξ ηζξ 
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αζηζηέξ πενζμπέξ. 2. δ αβμνά βζα ακαηοηθςιέκα οθζηά επδνεάγεηαζ απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ 

πνδζηχκ ηαζ απυ δζάθμνεξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ επζθοθάλεζξ. 3. δ δζαεεζζιυηδηα ηςκ 

ηνμθμδμημφιεκςκ ζημ ζοβηνυηδια οθζηχκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ ηαηεδαθίζεςκ, δ 

μπμία ηαηά ηακυκα βίκεηαζ ιέζα ζε παθαζυηενεξ ηαζ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ. Οζ ηζιέξ ηυζημοξ 

δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ηδκ ημπμεεζία ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ, πμο επζηναημφκ ζηδκ πενζμπή. (Οιάδα 

ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

διεζχκεηαζ εδχ υηζ δ εέζπζζδ πενζααθθμκηζηχκ θυνςκ ηαζ πνμζηίιςκ δεκ ανηεί απυ ιυκδ ηδξ 

βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εηηνμπή ηςκ ΑΔΚΚ απυ ηδκ ηαθή. Σα μζημκμιζηά ιέηνα πνέπεζ κα 

ζοκμδεφμκηαζ απυ ηδ φπανλδ επανημφξ οπμδμιήξ επελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ, αθθζχξ εα 

εεςνδεμφκ ςξ έκα αηυιδ ιέζμ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ θυνςκ πςνίξ ηάπμζμ ακηζζηάειζζια. Δπίζδξ 

ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε αφλδζδ ηςκ πανάκμιςκ πςιαηενχκ. ηδκ Κμπεβπάβδ, βζα πανάδεζβια, 

θεζημονβεί απυ ημ 1996 ζημ πχνμ ημο κέμο ΥΤΣΑ έκα ηέκηνμ επελενβαζίαξ ηαζ ακαηφηθςζδξ 

ηαηαζηεοαζηζηχκ απμαθήηςκ εηήζζαξ δοκαιζηυηδηαξ 700.000 ηυκςκ. Σα ηέθδ εζζυδμο 

ακηακαηθμφκ ηδκ δοζημθία ηαζ ημ ηυζημξ ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ ηοιαίκμκηαζ απυ 85,00 €/ton βζα 

ηαεανυ ζηονυδεια ηαζ 117,00 €/ton βζα εκζζποιέκμ ζηονυδεια, έςξ 500,00 €/ton βζα 

βορμζακίδεξ ηαζ 920,00 €/ton βζα ακάιεζηηα οθζηά (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). Δπίζδξ πνέπεζ 

ιαγί ιε ηδκ οπμδμιή κα θαιαάκεζ πχνα εηζηναηεία εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ.   

ηδκ Δθθάδα δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηά μζημκμιζηά ηίκδηνα βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ/ 

ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ. Σαοηυπνμκα, ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα δ ακελέθεβηηδ απυννζρδ 

ΑΔΚΚ ηαζ δ πανααίαζδ ηδξ κμιμεεζίαξ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ 

δζαπείνζζή ημοξ ηαζ ζδζαίηενα απυ αοημφξ πμο πανάβμοκ ηα απυαθδηα. Έηζζ ιπαίκμοκ ειπυδζα 

ζηζξ πνμζπάεεζεξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ μνεήξ δζαπείνζζδξ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ.  

Δπζπθέμκ, ζηδκ πχνα ιαξ, θυβς ημο πμζηζθυιμνθμο ημπίμο (ιε θυθμοξ, αμοκά ηθπ), ηα 

πνςημβεκή οθζηά είκαζ εφημθα δζαεέζζια ζπεδυκ ζε υθδ ηδ πχνα. Καηά ζοκέπεζα, ημ ηυζημξ 

ελυνολδξ ηςκ πνςημβεκχκ οθζηχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα μζ ηζιέξ ημοξ είκαζ πμθφ ιζηνέξ. Έηζζ, 

οπάνπεζ δοζημθία ζημ θηάζμοκ ηαζ κα παναιείκμοκ μζ ηζιέξ ηςκ δεοηενμβεκχκ οθζηχκ 

παιδθυηενεξ απυ αοηέξ ηςκ πνςημβεκχκ, χζηε κα είκαζ εθζηηή δ δδιζμονβία ιζαξ αβμνάξ 

δεοηενμβεκχκ οθζηχκ. Πμθθέξ θμνέξ, δ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ εηθαιαάκεηαζ ςξ έκα επζπθέμκ 

ηυζημξ απυ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ, αθμφ μζ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ δεκ έπμοκ ακαπηοπεεί ζηδκ 

Δθθάδα. Γεκ οπάνπεζ δδθαδή ακεπηοβιέκδ αβμνά βζα ηα ακαηοηθςιέκα ΑΔΚΚ. ε αοηυ, εηηυξ 

απυ ηα παναπάκς, θυβς παίγεζ ηαζ δ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ πμο ανίζηεηαζ δ πχνα. Με απθά 

θυβζα μζ πνςημβεκείξ πνχηεξ φθεξ είκαζ πζμ θεδκέξ ηαζ εοημθυηενα δζαεέζζιεξ ζε ζφβηνζζδ ιε 

ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ΑΔΚΚ. Σα παναπάκς ζζπφμοκ πενζζζυηενμ 

βζα ηα αδνακή οθζηά ηαζ υπζ ηυζμ βζα ηα ιέηαθθα ηςκ ΑΔΚΚ, υπμο θυβς ηαζ ηδξ ορδθήξ ηζιήξ δ 

γήηδζδ είκαζ ορδθή ηαζ δ ακαηφηθςζδ επζηενδήξ. Μάθζζηα παναηδνμφκηαζ θαζκυιεκα 

πανάκμιδξ αθαίνεζδξ οθζηχκ ηαζ πχθδζήξ ημοξ ςξ ζηναπ πνμξ ακαηφηθςζδ. κμο υηζ μζ ηζιέξ 
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ηςκ πνχηςκ οθχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή είκαζ αηυια θεδκυηενεξ (Πμθακηά, 2016, Καηθυπμοθμξ, 

2015). 

Δπεζδή δεκ οπάνπεζ ακεπηοβιέκδ αβμνά βζα ηα ακαηοηθχζζια οθζηά, μζ εβηαηαζηάζεζξ 

επελενβαζίαξ έπμοκ πενζμνζζιέκεξ επζθμβέξ βζα ηδκ πχθδζδ ηςκ ακαηηχιεκςκ οθζηχκ. 

Ονζζιέκεξ θμνέξ ηα παναπςνμφκ δςνεάκ ζημοξ δήιμοξ βζα ηα δδιυζζα ένβα ιζηνήξ ηθίιαηαξ 

Σα παναηάης μζημκμιζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ επελενβαζία ημοξ ζε εβηαηαζηάζεζξ 

ζοκδεδειέκεξ ιε ηα επίζδια ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ δείπκμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ Δθθάδα. Απυ ηδκ ιεθέηδ ημο πίκαηα πνμηφπηεζ ημ 

υηζ είκαζ ακηζμζημκμιζηή δ ακαηφηθςζδ. (Πμθακηά, 2016). Έηζζ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ ιένζικα 

χζηε κα ιεζχκεηαζ ημ ηυζημξ ππ κα ζοκδοάγεηαζ δ ιεηαθμνάξ ΑΔΚΚ πνμξ ηδ ιμκάδα 

ακαηφηθςζδξ ιε ηαοηυπνμκδ πνμιήεεζα δεοηενμβεκχκ οθζηχκ βζα ημ ένβμ, χζηε κα 

πενζμνίγμκηαζ μζ ιεηαθμνέξ ηαζ κα ιδκ πδβαζκμένπμκηαζ άδεζα ηα θμνηδβά ιεηαθμνάξ. 

 
Πίκαηαξ 4-1: Οζημκμιζηά δεδμιέκα απυ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΔΚ (Πμθακηά, 2016) 

 

ε ιία εκδεζηηζηή ακάθοζδ ημο ηυζημοξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ, ιπμνεί κα εηηζιδεεί; 

 Σμ ηυζημξ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, ημ μπμίμ αθμνά ημ ηυζημξ εκμζηίαζδξ ηςκ ηζαςηίςκ 

ημκηέζκεν υπμο απμννίπημκηαζ ηα ΑΔΚΚ ζημ πχνμ ημο ενβμηαλίμο, ημ μπμίμ είκαζ 2-3 

εονχ/διένα.  

 Σμ ηυζημξ ιεηαθμνάξ, ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηςκ ΑΔΚΚ ιε ηα 

θμνηδβά/ μπήιαηα ιεηαθμνάξ απυ ημ πχνμ παναβςβήξ ζηδ ιμκάδα δζαπείνζζδξ ηοιαίκεηαζ 

απυ 100-150 εονχ/δνμιμθυβζμ, βζα απμζηάζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 40-100 πζθζυιεηνα. ηα 

πζθζυιεηνα αοηά είκαζ ηαζ ημ υνζμ υπμο δ ιεηαθμνά βίκεηαζ ακηζμζημκμιζηή, ηάηζ πμο θοζζηά 

ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ ηαοζίιςκ ηαζ ηςκ πνχηςκ οθχκ.   
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 Σμ Κυζημξ παναθααήξ ή/ηαζ ηυζημξ εζζυδμο (gate fee) αθμνά ημ ηυζημξ πμο πνεχκεζ δ 

ιμκάδα δζαπείνζζδξ, εθυζμκ οπμπνεμφηαζ κα επελενβαζηεί ηα ΑΔΚΚ ηαζ ηοιαίκεηαζ απυ 10-

15 εονχ/ηυκμ. διεζχκεηαζ πςξ εθυζμκ ηα οθζηά είκαζ ηαεανά οθζηά εηζηαθχκ πςνίξ 

πνμζιίλεζξ, ηυηε παναθαιαάκμκηαζ δςνεάκ, αθμφ δεκ οπυηεζκηαζ ζε ηαιζά επελενβαζία, πνζκ 

ηδκ απυεεζδ ημοξ ςξ οθζηά επζηάθορδξ ηςκ ακεκενβχκ θαημιείςκ. Ζ πνέςζδ αοηή ηαθφπηεζ 

ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ, ηαεχξ ηαζ ημ ηυζημξ βζα ηδκ απυζαεζδ βζα ηδκ αβμνά 

ηαζ εβηαηάζηαζδ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ είκαζ άηνςξ απαναίηδηδ βζα κα δζαζθαθίγεηαζ δ 

αζςζζιυηδηα ηςκ ιμκάδςκ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ.  

 Σμ ηυζημξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ απμαθήηςκ ζημ επίπεδμ ηςκ 40-50 εονχ ακά ηυκμ 

εζζενπυιεκςκ απμαθήηςκ ζημοξ πχνμοξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ (βζα ημοξ δήιμοξ) ή θίβμ 

ιεβαθφηενμ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ. διεζχκεηαζ υηζ είπε εζζαπεεί θυνμξ/ ηέθμξ ηαθήξ ίζμ ιε 35 / 

ηυκμ βζα ιδ επελενβαζιέκα απυαθδηα εα εζζένπμκηακ ζημκ ΥΤΣΑ. Ζ εθανιμβή ημο 

ακααθήεδηε ηαζ ηεθζηά μ θυνμξ ηνμπμπμζήεδηε. Δηηυξ  απυ ημκ θυνμ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ, 

δεκ οπάνπμοκ άθθμζ θυνμζ ή πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα βζα ηδκ απμηνμπή ηδξ πνήζδξ ηςκ 

θοζζηχκ πυνςκ. 

(Καηθυπμοθμξ, 2015, Μήηζζηαξ, 2015, ECORYS, 2014) https://www.pedattikis.gr/aporrimata-

amp-amp-anakyklosi/krisimi-synedriasi-toy-edsna-gia-tin-anakyklosi-apovliton-me-allo-telos-

tafis-to-30-kai-me-80-e-o-tonos-pano-apo-ayto-to-pososto/) 

Ακ ηαζ δ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζηδ πχνα ιαξ εεςνείηαζ ακηζμζημκμιζηή, οπάνπεζ δ 

πζεακυηδηα ελαζηίαξ, κα βίκεζ πζμ εοκμσηή. Γζα πανάδεζβια, ζηα εθθδκζηά κδζζά οπάνπεζ ιζα 

ζδιακηζηή μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα, θυβς ηαζ ηδξ επέηηαζδξ ηδξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ. 

Μενζηά απυ ηα ιζηνυηενα εθθδκζηά κδζζά έπμοκ έθθεζρδ πυνςκ ηαζ επμιέκςξ εα απαζηείηαζ δ 

ιεηαθμνά μνζζιέκςκ πμζμηήηςκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ αηυια ηαζ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ βζα κα 

θηάζμοκ ζηα ενβμηάλζα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, δ επακαπνδζζιμπμίδζδ, δ δδιζμονβία 

εβηαηαζηάζεςκ ακαηφηθςζδξ ηαζ δ ακαηφηθςζδ θαίκεηαζ κα είκαζ ζδζαίηενα επςθεθήξ. Δηηυξ 

απυ ηα κδζζά, ημ ίδζμ εα ιπμνμφζε κα ζζπφεζ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ζηδκ Δθθάδα πμο είκαζ 

απμιαηνοζιέκεξ ηαζ δοζπνυζζηεξ. Καζ εηεί, δ εθανιμβή ημπζηχκ πνςημαμοθζχκ βζα 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ ακαηφηθςζδ εα ήηακ πνήζζιδ. (Πμθακηά, 2016).  

Δπζπθέμκ χεδζδ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ ηδξ 

ακαηφηθςζδξ ζηδ πχνα ιαξ ιπμνεί κα δχζεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ πχνμζ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ 

βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ ημνεζιέκμζ. Μεβάθεξ πμζυηδηεξ απμαθήηςκ ηαηεοεφκμκηαζ ζημκ ΥΤΣΑ 

ηδξ Φοθήξ ζηδκ Αηηζηή, δ πςνδηζηυηδηα ημο μπμίμο ελακηθείηαζ. Ακηίζημζπα ελακηθμφκηαζ ηαζ 

άθθμζ ΥΤΣΑ. Πανάθθδθα δ δδιζμονβία κέμο ΥΤΣΑ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακηζδνάζεζξ απυ 

ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ. Δπίζδξ δ δζαδζηαζία ηδξ πςνμεέηδζδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ κέςκ 

πχνςκ ηαθήξ, ιπμνεί κα είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ ζε ποηκμηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ, ζε πενζμπέξ 

πμο έπμοκ πενζμνζζιέκμ δζαεέζζιμ πχνμ υπςξ ηα κδζζά ηθπ. Έηζζ δ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ 

εα βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ δφζημθδ ζημ άιεζμ ιέθθμκ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια ηςκ ελεθίλεςκ αοηχκ, μζ 
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εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ηςκ ΑΔΚΚ ιπμνμφκ κα παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ εηηνμπή ημο 

νεφιαημξ αοημφ απυ ημοξ πχνμοξ ηαθήξ. Χζηυζμ, πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή ζπεηζηά ιε 

ηδκ μνεή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ χζηε κα απμθεοπεμφκ 

πναηηζηέξ πμο εοκμμφκ ηδκ πανάκμιδ απυννζρδ. (Πμθακηά, 2016, Μήηζζηαξ, 2015, 

https://www.edsna.gr/images/pdf2/Πανμοζίαζδ v4 - μνεή επακάθδρδ.pdf) 

 

Χξ πανάδεζβια εθανιμβήξ ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ ακαθένεηαζ ημ Κέκηνμ Γζαθμβήξ Ακαηοηθχζζιςκ Τθζηχκ ζημ δήιμ ηδξ 

Δθεοζίκαξ. Δηεί δζαπεζνίγμκηαζ ηα αζηζηά ζηενεά απυαθδηα ημο δήιμο, δδθαδή πμθθά νεφιαηα 

απμαθήηςκ υπςξ μνβακζηά, ΑΔΚΚ ηαζ ακαηοηθχζζια  οθζηά ζοζηεοαζίαξ. Σα μζημδμιζηά 

απυαθδηα- ιπάγα δζαηίεεκηαζ ζε εκαθθαηηζηυ ζφζηδια δζαπείνζζδξ. Ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία 

ημοξ, δ επζαάνοκζδ ημο Γήιμο βζα ηδ δζάεεζδ ηοιαίκεηαζ απυ 2,5 ιέπνζ 10,8 €/ηυκμ. Με 

ηαηάθθδθδ επελενβαζία (ημζηίκζζια) ηαημνεχκμοιε κα δζαεέημοιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

ηςκ ιπάγςκ ιε επζαάνοκζδ 2,5 €/ηυκμ. διεζχκεηαζ υηζ ακ μ Γήιμξ δεκ εθάνιμγε ημ ζφζηδια 

εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ/ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ, αοηά εα μδδβμφκηακ ζημ πχνμ ηαθήξ ιε 

πνέςζδ 45€/ηυκμ (ηέθμξ ηαθήξ) ή (πεζνυηενα) ζε ηάπμζμ νέια, μζηυπεδμ ή ημζκυπνδζημ πχνμ. 

(https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%

CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3.pdf)  

Χξ έκα αηυια ζημζπείμ βζα ημ ηυζημξ δίκεηαζ μ πίκαηαξ πμο αημθμοεεί. Ο πίκαηαξ πανμοζζάγεζ 

ηζξ πνδιαηζηέξ εζζθμνέξ ηςκ οπυπνεςκ δζαπεζνζζηχκ πνμξ ημ ΔΓ. διεζχκεηαζ υηζ ζηα πμζά 

δεκ πενζθαιαάκμκηαζ μ ΦΠΑ ηαζ ηα έλμδα ιεηαθμνάξ ηςκ ΑΔΚΚ απυ ημ πχνμ παναβςβήξ ημοξ 

ζηδκ εβηαηάζηαζδ δζαπείνζζήξ ημοξ. 

Καηδβμνίεξ ΑΔΚΚ  

Ακηζζημίπζ

ζδ ιε 

ηςδζημφξ 

ΔΚΑ 

Δκδεζηηζηή ακάθοζδ ιε ηςδζημφξ ΔΚΑ / 

Δπελδβήζεζξ 

Δζζθμνά 

Τπυπνεμο 

(€/tn) 

Μειμκςιέκα 

νεφιαηα 

απμαθήηςκ 

17 04 01  

17 04 02  

17 04 03  

17 04 04  

17 04 05  

17 04 06  

17 04 07  

17 04 11  

  Γςνεάκ  

17 01 01  

17 02 02  
  1,33  

https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3.pdf
https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3.pdf
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17 02 03  

17 03 02  

Απυαθδηα 

εηζηαθχκ  

17 05 04  

17 05 06  

  3,02  

Πμζυηδηα >10.000 tn ηαζ έββναθδ ζφιθςκδ 

βκχιδ ηδξ ιμκάδαξ επελενβαζίαξ ΑΔΚΚ  
1,33  

Απυαθδηα 

ηαεαίνεζδξ (ιζηηά 

νεφιαηα 

απμαθήηςκ)  

17 09 04  
17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04, 17 05 

06  
3,02  

Απυαθδηα 

ηαηεδάθζζδξ 

(ηαεανά)  

17 01 02  

17 01 03  

17 01 07  

17 02 01  

  

7,54  

17 09 04  
17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04, 17 05 

06  

Απυαθδηα 

ηαηεδάθζζδξ - 

απμηαηάζηαζδξ (ιε 

πμθθέξ πνμζιίλεζξ)  

17 09 04  
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 

02, 17 02 03, 17 08 02,  
12,89  

Απυαθδηα 

ακαηαίκζζδξ  
17 09 04  

17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 

03, 17 08 02  
29,55  

Πίκαηαξ 4-2: Δκδεζηηζηέξ ηζιέξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ- πνδιαηζηέξ εζζθμνέξ ηςκ οπυπνεςκ 

δζαπεζνζζηχκ πνμξ ημ ΔΓ (πδβή: 

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF

%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B

F%CE%B3%CE%BF%CF%83/ 

διεζχκεηαζ υηζ ημ γήηδια ημο ηυζημοξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ έπεζ πμθθέξ παναιέηνμοξ, μζ 

μπμίεξ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ. Γζα πανάδεζβια, ακ δεκ βίκεζ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηςκ 

ΑΔΚΚ ηαζ απθχξ απμηεεμφκ ζε έκα νεφια, οπάνπεζ ζμαανυξ ηίκδοκμξ βζα ημοξ ημκηζκμφξ 

μζηζζιμφξ ηαζ ηα ζπίηζα απυ πθδιιφνεξ. Έηζζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ πνμαθδιάηςκ πμο εα 
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δδιζμονβδεμφκ, πνέπεζ κα οπμθμβίγεηαζ ημ  ηυζημξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ γδιζχκ πμο 

πνμηαθμφκηαζ. Ακ πνμξ απμθοβή πθδιιφναξ βίκεζ δ απμηαηάζηαζδ ηςκ ιπαγςιέκςκ νειάηςκ ή 

ηςκ πενζμπχκ πάθζ ημ ηυζημξ είκαζ ζδιακηζηυ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ιεβαθφηενμ απυ ημ ηυζημξ 

ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα οπμθμβίγεηαζ ημ ηυζημξ παναβςβήξ πνχηςκ 

οθχκ, ζδζαίηενα ημ εκενβεζαηυ, ημ μπμίμ ιε αάζδ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα βζα ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, είκαζ πθέμκ ζδιακηζηυ ηαζ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ 

οθζηχκ/ δεοηενμβεκχκ πνχηςκ οθχκ). 

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF

%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/ 

Δπζπνμζεέηςξ μζ κυιμζ πμο έπμοκ ρδθζζηεί ή ακαιέκεηαζ κα ρδθζζημφκ ζε Δθθάδα ηαζ Δονχπδ, 

εέημοκ ορδθμφξ ζηυπμοξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ή αλζμπμίδζδ ηςκ ΑΔΚΚ. ε πενίπηςζδ ιδ 

επίηεολή ημοξ ακαιέκμκηαζ δζμνεςηζηά ιέηνα ή ηαζ πνυζηζια. Έηζζ ημ ηυζημξ ιδ ζοιιυνθςζδξ 

πνέπεζ επίζδξ κα οπμθμβζζηεί ζημ ηυζημξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ. ηδκ ακαηφηθςζδ/ 

εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ, ακαιέκεηαζ κα ζοιαάθθεζ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ δζάεεζδξ 

απμαθήηςκ ζε ΥΤΣΑ. Αοηυ δζυηζ δ πνμξ ημ πανυκ θεδκή θφζδ ηδξ απυεεζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ζε 

πχνμ ηαθήξ εα βίκεζ πζμ αηνζαή ηαζ εκδεπμιέκςξ αζφιθμνδ. Οπυηε εα πνέπεζ κα οπμθμβζζηεί 

ηαζ ημ ηυζημξ αοηυ, εκχ επίζδξ εα ακαγδηδεμφκ ηνυπμζ αφλδζδξ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ, 

άνα εα βίκμοκ πζμ πνμζζηέξ μζ ηεπκμθμβίεξ ακαηφηθςζδξ. (Μήηζζηαξ, 2015, Οιάδα ενβαζίαξ 

ΣΔΔ, 2012, Σζζνμβζάκκδξ, 2018).  

  

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
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5 Σπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο  

 

πςξ ακαθένεδηε παναπάκς, ηα Α.Δ.Κ.Κ. απμηεθμφκ βζα ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ νεφια 

απμαθήηςκ πνμηεναζυηδηαξ. Ο ιεβάθμξ ημοξ υβημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ πμο 

πενζέπμοκ, απμηεθμφκ δφμ επζπθέμκ θυβμοξ πμο επζαάθθμοκ ηδκ μνεή δζαπείνζζή ημοξ. Δηηυξ 

απυ ημοξ δφμ πνμδβμφιεκμοξ θυβμοξ, θοζζηά ζζπφμοκ μζ θυβμζ πμο ζζπφμοκ βεκζηά ζηα 

απυαθδηα, θυβς ηαζ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ (ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πυνςκ, 

ιείςζδ εηπμιπήξ αενίςκ, ελμζημκυιδζδ εηηάζεςκ απυ πχνμοξ ηαθήξ ηθπ  

οβηεηνζιέκα, αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ μζ επζηίκδοκεξ μοζίεξ υπςξ μ αιίακημξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα 

Α.Δ.Κ.Κ. είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ πμζηίθα πνμαθήιαηα οβείαξ ζημοξ έιαζμοξ 

μνβακζζιμφξ ηαζ ημκ άκενςπμ. Δπίζδξ ζηδκ ακελέθεβηηδ δζάεεζδ ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ 

ζμαανά πνμαθήιαηα πθδιιφναξ, ακ ππ απμηεεμφκ ζε ηάπμζμ νεφια. Σμ ζφκμθμ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ απυ ηα Α.Δ.Κ.Κ. πνέπεζ κα δίκεζ χεδζδ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ζηναηδβζηχκ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ δζαπείνζζδξ ηςκ Α.Δ.Κ.Κ. Με άθθα θυβζα, δ ζςζηή δζαπείνζζδ 

ηςκ ΑΔΚΚ ηαζ εζδζηά ηςκ επζηίκδοκςκ πνέπεζ κα απμηεθμφκ πνμηεναζυηδηα βζα ηδκ εθθδκζηή 

ηαζ παβηυζιζα ημζκυηδηα.  

ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάζηδηε δ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΔΚ. οβηεηνζιέκα, πανμοζζάζηδηε 

ιία απμηφπςζδ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ, ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ, ημο 

πενζααθθμκηζημφ πνμαθήιαημξ απυ ηδκ ακελέθεβηηδ δζάεεζδ ή απυ ηδκ ιδ μνεμθμβζηή 

δζαπείνζζδ ηςκ Α.Δ.Κ.Κ ηαζ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ. ζηδκ Δθθάδα αθθά ηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ. 

Πανμοζζάζηδηε επίζδξ ημ κμιζηυ ηαζ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ.  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα Α.Δ.Κ.Κ. πανάβμκηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ ημιείξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

έπμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηδ ζφζηαζδ. οβηεηνζιέκα, μζ ηονζυηενεξ πδβέξ πμο πανάβμοκ 

ΑΔΚΚ είκαζ μζ ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ, μζ ακαηαζκίζεζξ ηαζ δ μδμπμζία. ε αοηέξ πνέπεζ κα 

πνμζηεεμφκ, μζ εηζηαθέξ ηαζ μζ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ πμο επίζδξ πανάβμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

Α.Δ.Κ.Κ.  

Οζ ηαηεοεφκζεζξ πμο έπμοκ μνζζηεί απυ ηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία αθμνμφκ ζημ πμζμζηυ 

ακαηφηθςζδξ Α.Δ.Κ.Κ. ημ μπμίμ ζηυπμξ είκαζ κα θηάζεζ ιέπνζ ημ 2020 ημ πμζμζηυ ημο 70% 

(ΔΔΓΑ, 2015). Δπίζδξ εα έπνεπε ήδδ κα οπάνπεζ πακεθθαδζηή ηάθορδ ιε ζοζηήιαηα 

εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ, ηάηζ πμο δεκ έπεζ επζηεοπεεί, πανά ηδκ πνυμδμ πμο 

ζδιεζχκεηαζ.   

πςξ θαίκεηαζ θμζπυκ, οπάνπμοκ αηυια πμθθέξ πανάιεηνμζ πμο πνέπεζ κα αεθηζςεμφκ ηαζ βζα 

ηα μπμία ηαηααάθθμκηαζ ιεκ πνμζπάεεζεξ, αθθά οπάνπεζ αηυια πμθφξ δνυιμξ κα δζακοεεί ηαζ 

ακηίζημζπα ηιήιαηα πμο πνέπεζ κα ηαθοθεμφκ απυ ηαηάθθδθεξ ιεθέηεξ. Δκδεζηηζηέξ πνμηάζεζξ 

είκαζ δ πνμχεδζδ εκζζποηζηχκ δνάζεςκ, εκενβεζχκ ηαζ κέςκ κμιμεεηζηχκ νοειίζεςκ βζα ηδκ 

εκίζποζδ ημο ααειμφ απυδμζδξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ, δ επέηηαζδ ηδξ 
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ζοκενβαζίαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ιε ημοξ ΟΣΑ, δ ηαθφηενδ εκδιένςζδ 

.ηςκ πμθζηχκ αθθά ηαζ ηςκ ενβμθάαςκ βζα γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΔΚ ηθπ 

Ηδζαίηενδ ακαθμνά βίκεηαζ ζηδ ζδιαζία ηδξ πνμζεηηζηήξ/ ηιδιαηζηήξ ηαηεδάθζζδξ. Αοηή είκαζ 

μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα ηδκ μνεή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ, δεδμιέκμο υηζ ηα 

δζαπςνίγεζ ζηδκ πδβή. Ακ πνμδβείηαζ δ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ αθαίνεζδ ηςκ ζημζπείςκ 

εηείκςκ πμο ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ή κα ακαηοηθςεμφκ πμθθά νεφιαηα υπςξ 

ηεναιίδζα, λοθεία ζηέβδξ, λοθεία παηςιάηςκ, ιανιάνζκα ζημζπεία ηθπ.. ιπμνμφκ κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ εκχ ημοθχιαηα (ιεηαθθζηά ηαζ λφθζκα), ζςθδκχζεζξ, ηαθςδζχζεζξ, 

ηζβηθζδχιαηα ηθπ. ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ λεπςνζζηά, ιε ιεβάθδ επζηοπία θυβς ηδξ 

ζπεηζηήξ ηαεανυηδηάξ ημοξ (ηα οθζηά εα έπμοκ αθαζνεεεί επί ημφημο ηαζ έηζζ εα είκαζ ηαεανά, 

πςνίξ πνμζιίλεζξ. Σέθμξ ηαζ ηα ζημζπεία πμο ιέκμοκ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηςκ νεοιάηςκ αοηχκ 

έπμοκ πθέμκ πενζζζυηενδ μιμζμβέκεζα ηαζ ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ εοημθυηενα. Μζα ηέημζα 

δζαδζηαζία πνέπεζ δζαζθαθζζηεί ιε ηδκ επζαμθή κμιμεεζίαξ έηζζ χζηε μζ οπμδμιέξ πμο 

ηαηεδαθίγμκηαζ κα εθέβπμκηαζ πθήνςξ ηαζ ηα μζημδμιζηά απμννίιιαηα κα δζαπςνίγμκηαζ ηαζ κα 

δζμπεηεφμκηαζ ζηδκ αβμνά. Δπίζδξ ιζα ηέημζα κμιμεεζία εα δδιζμονβήζεζ εζδζηά ζοκενβία βζα ηδ 

ζςζηή απμδυιδζδ ηςκ ηηζνζαηχκ ζοκυθςκ αθμφ απαζημφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ βκχζεζξ ηαζ 

ηεπκζηέξ βζα ηδκ εθανιμβή ιζα ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012) 

Χξ επζπθέμκ πανάβμκηαξ αφλδζδξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ/ ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ, εα 

πνέπεζ κα δζεοημθοκεεί δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ επελενβαζιέκςκ/ δεοηενμβεκχκ οθζηχκ . 

Δίκαζ απαναίηδημ κα πνμεημζιαζηεί δ αβμνά ηαζ μζ πμθίηεξ χζηε κα δδιζμονβδεεί γήηδζδ βζα ηα 

οθζηά αοηά. Πνμηεζιέκμο κα αολδεεί ημ πμζμζηυ επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηςκ μζημδμιζηχκ 

απμαθήηςκ ζε αζμιδπακζηή αάζδ, εα ιπμνμφζε κα αημθμοεδεεί ημ πανάδεζβια ηδξ 

επζαεαθδιέκδξ πνδζζιμπμίδζδξ αζμηαοζίιςκ απυ ηζξ εηαζνίεξ πεηνεθαζμεζδχκ. Κάηζ πανυιμζμ 

εα ιπμνμφζε κα επζαθδεεί ιε αολακυιεκδ ηαηά έημξ πμζυζηςζδ οθζηά απμαθήηςκ π.π. ζακ 

αδνακή ηςκ ενβμζηαζίςκ βζα ηδκ παναζηεοή εημίιμο ζηονμδέιαημξ. Αοηή δ ηίκδζδ εα ήηακ 

ζμθυηενμ κα οπμζηδνζπεεί ιε ηδκ ζοιαμθή ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ 

βζα θμβανζαζιυ ημο ηνάημοξ, ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ βζα ηα απμηεθέζιαηα πνδζζιμπμίδζδξ 

αοηχκ ηςκ αδνακχκ ζηδκ παναζηεοή ζηονμδέιαημξ. Ακηίζημζπεξ ηζκήζεζξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ 

ηαζ ζε άθθεξ αζμιδπακζηέξ παναβςβέξ υπςξ π.π. αζθαθημιίβιαηα, αδνακή μδμζηνςζίαξ, η.θπ. 

Θα πνέπεζ δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ΑΔΚΚ κα είκαζ αλζυπζζηδ ζηδκ εθανιμβή. Σα οθζηά πμο 

πνμηφπημοκ απυ επελενβαζία μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ, θυβς ηδξ πνμέθεοζήξ ημοξ ηαζ ηδξ 

ζοπκήξ ακμιμζμβέκεζά ημοξ, πνμηαθμφκ, ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή/ ιδπακζηυ /ενβμθάαμ, 

αιθζαμθίεξ βζα ηδκ αλζμπζζηία ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. Θα πνέπεζ κα ανεεμφκ ηνυπμζ πζζημπμίδζδξ 

ηάεε δζαθμνεηζημφ οθζημφ πμο πνμςεείηαζ ζηδκ αβμνά χζηε ηα οθζηά αοηά, ιειμκςιέκα αθθά 

ηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ, κα απμηηήζμοκ αηυια ηαζ πθεμκεηηήιαηα έκακηζ ηςκ πνςημβεκχκ 

ακηζζημίπςκ ημοξ. πςξ ζοιααίκεζ ήδδ ζε άθθεξ πχνεξ ηα πζζημπμζδιέκα μζημδμιζηά οθζηά πμο 
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είηε ιπμνμφκ εφημθα κα ακαηοηθςεμφκ ηαζ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ είηε πνμένπμκηαζ απυ 

δζαδζηαζίεξ ακαηφηθςζδξ είκαζ ζηυπζιμ κα πνμηζιμφκηαζ ηαζ κα είκαζ δζαεέζζια ζημ δζαδίηηομ ή 

ηαηαθυβμοξ οθζηχκ πμο εα εκδιενχκμκηαζ ζοκεπχξ. Πνέπεζ κα οπάνλεζ ιζα ζοκενβαζία ηδξ 

πμθζηείαξ ηαζ ηςκ ζδζςηζηχκ θμνέςκ βζα ηδ πθήνδ εκδιένςζδ ηαζ πθήνδ δζαεεζζιυηδηα ηέημζςκ 

οθζηχκ ζε υθμοξ πςνίξ δζαηνίζεζξ ιε εοηαζνίεξ βζα ζδζςηζηή πνςημαμοθία εηηυξ ημο δδιυζζμο 

θμνέα. Ο δδιυζζμξ θμνέαξ πνέπεζ κα θεζημονβήζεζ ςξ εθεβηηζηυξ πανάβμκηαξ αοηχκ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ. (Οιάδα ενβαζίαξ ΣΔΔ, 2012). 

Ακ εθανιμζημφκ ηα παναπάκς, ιε ηδκ ακαηφηθςζδ, εηηυξ απυ ηδκ ζδιακηζηυηαηδ πνμζηαζία 

ημο πενζαάθθμκημξ, εα ελαζθαθίγμκηαζ μζημκμιζηά μθέθδ/, έηζζ χζηε κα ιδκ απμηεθεί ιυκμ 

οπμπνέςζδ πνμξ ηδ θφζδ αθθά ηαζ έκα πεδίμ ελμζημκυιδζδξ ζδιακηζηχκ μζημκμιζηχκ πυνςκ 

 

 

 

  



Επαναχρηςιμοποίηςη και ανακφκλωςη υλικών καταςκευών και κατεδαφίςεων. Ιοφνιοσ 2019 
 
 

98 
 
 

6 Βηβιηνγξαθία – Πεγέο  

 

6.1 Βζαθία, ενβαζίεξ, ιεθέηεξ ηθπ (ιε αθθααδηζηή ζεζνά) 

 

Βανεθά Δοαββεθία (2011), δζπθςιαηζηή ενβαζία «Αλζμθυβδζδ ηεπκμθμβζχκ ιδπακζηήξ ηαζ 

αζμθμβζηήξ επελενβαζίαξ αζηζηχκ ζηενεχκ απμαθήηςκ» Δεκζηυ Μεηζυαζμ Πμθοηεπκείμ- πμθή 

Υδιζηχκ Μδπακζηχκ, Αεήκα  

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/4910/1/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%

CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%

CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%

93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9B

%CE%91.pdf 

 

Γζμοαακάηδξ Ηςάκκδξ δζαπείνζζδ απμαθήηςκ απυ ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή δναζηδνζυηδηα: 

αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Σιήια ιδπακμθυβςκ 

Μδπακζηχκ, 2015  

https://ikee.lib.auth.gr/record/281239/files/%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%92%C

E%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%20-%20FINAL.pdf 

 

Γνφθθδξ Δοάββεθμξ, Δκαθθαηηζηά ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαζ δ εθανιμβή ημοξ ζημκ 

εθθαδζηυ πχνμ, ιεηαπηοπζαηή δζπθςιαηζηή ενβαζία, Ακχηαημ Σεπκμθμβζηυ Ίδνοια Πεζναζά 

Σεπκμθμβζημφ Σμιέα, 2017 

 

Δεκζηυ πέδζμ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ (2015) 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=OI1lVu124Jk%3D&tabid=238&language=el-GR 

(πνυζααζδ 23/5/2017) 

 

Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Ακαηφηθςζδξ (ΔΟΑΝ), Πνμβναιιαηζζιυξ έημοξ 2019  

https://www.eoan.gr/uploads/Programmatismos-EOAN-2019.pdf (ακάηηδζδ 15/06/2019) 

 

Δθθδκζηή Δηαζνεία Αλζμπμίδζδξ Ακαηφηθςζδξ (ΔΔΑΑ), εηήζζα έηεεζδ 2015 

 

Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Ακαηφηθςζδξ, (2013), «Δηήζζα Έηεεζδ Δθθδκζημφ Ονβακζζιμφ 

Ακαηφηθςζδξ 2013», 

http://www.eoan.gr/uploads/files/22089223f67c0212668662d1e4716a474dc4f173.pdf Ακάηηδζδ 

10/06/2019 

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/4910/1/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9B%CE%91.pdf
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/4910/1/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9B%CE%91.pdf
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/4910/1/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9B%CE%91.pdf
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/4910/1/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9B%CE%91.pdf
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/4910/1/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9B%CE%91.pdf
https://ikee.lib.auth.gr/record/281239/files/%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%20-%20FINAL.pdf
https://ikee.lib.auth.gr/record/281239/files/%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%20-%20FINAL.pdf
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=OI1lVu124Jk%3D&tabid=238&language=el-GR
https://www.eoan.gr/uploads/Programmatismos-EOAN-2019.pdf
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Δονςπασηή Δπζηνμπή, Πνςηυημθθμ ηδξ ΔΔ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ, επηέιανζμξ 2016 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/el/renditions/native 

 

ECORYS, Copenhagen Resource Institute, Resource efficiency in the building sector, 2014 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Resource%20efficiency%20in%20the%20building%2

0sector.pdf 

 

ENVITECH (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY) LTD- ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, 

ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ 

ΚΤΠΡΟ»-ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Α- [ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΘΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΡ. ΤΜΒΑΖ 18/2013, 

2013  

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/3C9443C6E83CF375C22580220

0391A2A/$file/20130822.pdf 

 

Ηςάκκμο Υνοζμφθα, Ακαηφηθςζδ ζηονμδέιαημξ - εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ ηαζ απμηφπςια 

άκεναηα, δζπθςιαηζηή ενβαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Π.Μ.. «ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ» Βυθμξ, 2012 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/41278/10256.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

(ακάηηδζδ 25/6/2019) 

Καηθυπμοθμξ ςηήνζμξ Ακαηφηθςζδ ηαζ δζαπείνζζδ αδνακχκ οθζηχκ, δζπθςιαηζηή ενβαζία, 

Πμθοηεπκείμ Κνήηδξ, Σιήια Μδπακζηχκ Παναβςβήξ ηαζ δζμίηδζδξ, 2015 

Κμονιμφζδξ Φχηδξ Ακάπηολδ ιμκάδςκ δζαπείνζζδξ απυαθδηςκ απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ- Γδιζμονβία ιμκηέθμο οπμθμβζζιμφ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ απμαθήηςκ απυ 

εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ. Γζδαηημνζηή δζαηνζαή, Δεκζηυ Μεηζυαζμ Πμθοηεπκείμ, 

Αεήκα, 2013 

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/handle/123456789/38956/kourmousisf_cdwaste.pdf?sequence

=1 

Κμοηζμβζακκυπμοθμξ Π Απυαθδηα Δηζηαθχκ Καηαζηεοχκ & Καηεδαθίζεςκ, Νμµμεεζία βζα 

ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ Τθζηχκ οζηεοαζίαξ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/el/renditions/native
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Resource%20efficiency%20in%20the%20building%20sector.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Resource%20efficiency%20in%20the%20building%20sector.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/3C9443C6E83CF375C225802200391A2A/$file/20130822.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/3C9443C6E83CF375C225802200391A2A/$file/20130822.pdf
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/41278/10256.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/handle/123456789/38956/kourmousisf_cdwaste.pdf?sequence=1
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/handle/123456789/38956/kourmousisf_cdwaste.pdf?sequence=1
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Μαονυπμοθμξ Ακηχκδξ Ζ κέα μδδβία – πθαίζζμ βζα ηα ζηενεά απυαθδηα Αθθαβέξ ηαζ 

επζπηχζεζξ http://www.dedisa.gr/wp-content/uploads/2017/05/wfd-chania97-2003.pdf 

 

Μαονίδμο μθία Γζαπείνζζδ αζηζηχκ ζηενεχκ απμαθήηςκ Δκυηδηα 16. Απυαθδηα απυ 

Δηζηαθέξ, Καηαζηεοέξ ηαζ Καηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ), 2014, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ 

Θεζζαθμκίηδξ, ακμζπηά αηαδδιασηά ιαεήιαηα  

https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS462/%CE%A0%CE%B1%CF%81

%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE

%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4

%CE%97%CE%A4%CE%91_16_%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7

%CF%84%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CE%95%CE%BA%CF%83%CE%

BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%2C%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%

CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%

20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%83%C

E%B5%CE%B9%CF%82.pdf 

 

Μήηζζηαξ Αθέλακδνμξ «Ακάθοζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ακάπηολδ ζπεδίμο βζα ηδ 

αεθηζζημπμίδζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ημο Γήιμο Εαπάνςξ», δζπθςιαηζηή 

ενβαζία, Δεκζηυ Μεηζυαζμ Πμθοηεπκείμ - πμθή Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ  

 

ΟΜΑ∆Α ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΔ/ Σ∆Δ (ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ, ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΖ, 

ΚΑΡΑΛΖ ΚΧΣΑ, ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ) Ακαηφηθςζδ 

μζημδμιζηχκ απμννζιιάηςκ, Πάηνα, 2012 

Παθακηά Ηςάκκα Απυαθδηα Σεπκζηχκ Ένβςκ & Αλζμθυβδζδ ηδξ Γζαπείνζζήξ ημοξ ιέζς 

Μμκηεθμπμίδζδξ Γοκαιζημφ οζηήιαημξ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ, 

Θεζζαθμκίηδ, 2016 

Πακαβζςηαηυπμοθμξ Γδιήηνζμξ. (2002) «Βζχζζιδ δζαπείνζζδ αζηζηχκ ζηενεχκ απμαθήηςκ», 

εηδυζεζξ Εοβυξ, Θεζζαθμκίηδ.  

Πακαβζςηαηυπμοθμξ Πακαβζχηδξ, Πενζααθθμκηζηέξ Δπζπηχζεζξ ηαζ δ Γζάζηαζδ ηδξ 

Βζςζζιυηδηαξ ζηδκ Καηαζηεοή, ζδιεζχζεζξ δζαθέλεςκ, Αεήκα, 2008 

http://utopia.duth.gr/~aproto/DIAX%20PERIV%20I/%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%

CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A4%C

E%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5/%CE%9

2%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%C

http://www.dedisa.gr/wp-content/uploads/2017/05/wfd-chania97-2003.pdf
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E%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3

%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97.pdf 

Πενζθένεζα Θεζζαθίαξ (ζφκηαλδ ΔΠΣΑ)- Δπζηαζνμπμίδζδ Πενζθενεζαημφ πεδίμο Γζαπείνζζδξ 

ηενεχκ Απμαθήηςκ (ΠΔΓΑ) Πενζθένεζαξ Θεζζαθίαξ, 2016 

https://www.thessaly.gov.gr/data/anakoin/2017/an5704a.pdf 

Πνμημπάξ Φνάβημξ, Πνμηθήζεζξ ηαζ πναηηζηέξ ζηδ Γζαπείνζζδ Απμαθήηςκ Δηζηαθχκ, 

Καηαζηεοχκ ηαζ Καηεδαθίζεςκ (Α.Δ.Κ.Κ.) 

Maria Paralika, Theodora Karachaliou, Progress and Challenges in C&D Waste Management in 

Greece (2019), International Journal of Environmental Planning and Management Vol. 5, No. 2, 

2019, pp. 32-41  

Ρμφζζμξ Γμοθζέθιμξ Δπζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ακαηφηθςζδξ ζηδκ Δθθάδα, οθζηά, 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ μζημκμιμηεπκζηή ακάθοζδ, πηοπζαηή ενβαζία, Ακχηαημ 

Δηπαζδεοηζηυ Ίδνοια Σεπκμθμβζημφ Σμιέα (Α.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ Σ.Σ.), 2016 

http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2958/%CF%80%CF%84%CF%

85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%

B1%CF%83%CE%AF%CE%B11.pdf?sequence=1&isAllowed=y (ακαηηήεδηε 27/06/2019) 

 

Σζζνμβζάκκδξ Ανζζηείδδξ, Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ 

(ΑΔΚΚ). Δεκζηυ ηαζ Δονςπασηυ εεζιζηυ πθαίζζμ. Γζεεκήξ πναηηζηή. Μεθέηδ Πενίπηςζδξ: 

Πνυηαζδ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ζημκ Γήιμ Αβνζκίμο ζε πενίπηςζδ ηαηαζηνμθζημφ βεβμκυημξ, 

Μεηαπηοπζαηή Γζαηνζαή Δζδίηεοζδξ, Δεκζηυ ηαζ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, Σιήια 

Γεςθμβίαξ ηαζ Γεςπενζαάθθμκημξ, 2018 

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2673041/theFile 

ΤΠΔΚΑ / ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. «Ακαεεχνδζδ Δεκζημφ 

πεδζαζιμφ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ» 4μ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ, 2014 

 

Φμονθήξ Α. (2014), «Απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ: Μέεμδμζ 

δζαπείνζζδξ, πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηαζ πνμμπηζηέξ επακαπνδζζιμπμίδζδξ», Ανζζημηέθεζμ 

Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Σιήια Πμθζηζηχκ Μδπακζηχκ, Θεζζαθμκίηδ. 

 

 

6.2 Πδβέξ απυ ημ δζαδίηηομ  

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2673041/theFile
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http://www.uest.gr/Life-KYPROS/KYPROS/Deliverable2/text.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm 

http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr 

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTER

A_SEMINARIA/KYKLOS%20SEMINARION%20MIKRIS%20DIARKIAS/SHMEIWSEIS/Y

GEIA%20KAI%20ASFALEIA%20STA%20TEXNIKA%20ERGA/%CA%C1%D4%C5%C4%

C1%D6%C9%D3%C5%C9%D3.pdf 

http://kataskevesktirion.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE

%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-

%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB/ 

http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF

%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/ 

https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk 

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=5

30&lang=en 

https://www.eoan.gr/el/content/30/nomothesia 

 

http://www.sanke.gr/wp-content/uploads/2017/10/sda-aekk.pdf 

http://anakyklosi-am.gr/ 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2802&item_id=8571 

https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmotiko-kentro-dialoghs-

anakyklwsimwn-ylikwn-kday.799.html 

https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%C

E%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3.pdf 

http://ecopress.gr/?p=10034 

http://www.uest.gr/Life-KYPROS/KYPROS/Deliverable2/text.pdf
http://rethink.com.cy/el/rrr/ti-einai-to-rrr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/KYKLOS%20SEMINARION%20MIKRIS%20DIARKIAS/SHMEIWSEIS/YGEIA%20KAI%20ASFALEIA%20STA%20TEXNIKA%20ERGA/%CA%C1%D4%C5%C4%C1%D6%C9%D3%C5%C9%D3.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/KYKLOS%20SEMINARION%20MIKRIS%20DIARKIAS/SHMEIWSEIS/YGEIA%20KAI%20ASFALEIA%20STA%20TEXNIKA%20ERGA/%CA%C1%D4%C5%C4%C1%D6%C9%D3%C5%C9%D3.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/KYKLOS%20SEMINARION%20MIKRIS%20DIARKIAS/SHMEIWSEIS/YGEIA%20KAI%20ASFALEIA%20STA%20TEXNIKA%20ERGA/%CA%C1%D4%C5%C4%C1%D6%C9%D3%C5%C9%D3.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/KYKLOS%20SEMINARION%20MIKRIS%20DIARKIAS/SHMEIWSEIS/YGEIA%20KAI%20ASFALEIA%20STA%20TEXNIKA%20ERGA/%CA%C1%D4%C5%C4%C1%D6%C9%D3%C5%C9%D3.pdf
http://kataskevesktirion.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB/
http://kataskevesktirion.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
http://www.anakem.gr/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/
https://www.eoan.gr/el/content/14/apovlita-ekskafon-kataskeuon-katedafiseon-aekk
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=530&lang=en
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=57&Itemid=530&lang=en
https://www.eoan.gr/el/content/30/nomothesia
http://www.sanke.gr/wp-content/uploads/2017/10/sda-aekk.pdf
http://anakyklosi-am.gr/
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2802&item_id=8571
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmotiko-kentro-dialoghs-anakyklwsimwn-ylikwn-kday.799.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmotiko-kentro-dialoghs-anakyklwsimwn-ylikwn-kday.799.html
https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3.pdf
https://www.edsna.gr/images/pdf/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3.pdf
http://ecopress.gr/?p=10034
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http://ecopress.gr/?p=18266 

http://www.easa-ike.gr/info.html#faq 

http://kostelidisrecycling.gr/recycling-aekk/ 

 

Δπζζηδιμκζηυ Σεπκζηυ Δπζιεθδηήνζμ Κφπνμο 

https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8

2%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%

BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=XkAW3kCyGKM%3D&tabid=367 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kzPoL7o5Zn8%3D&tabid=508 (ΦΔΚ Αν. 

Φφθθμο 1312, 24 Αοβμφζημο 2010)  

https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG114/Cement%20and%20Concret

e.pdf 

https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/document/file.php/768136/%CE%91%CE%A3%CE

%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf 

https://e-

class.teilar.gr/modules/document/file.php/EY186/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%

A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A

0%CE%9F%CE%99%CE%AA%CE%91%20%CE%99%CE%99%20-

%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91

%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91.pdf 

https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL102/%CE%94%CE%B9%CE%B1%C

E%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/construction_equipment_unit9.pdf 

http://observatory.egnatia.gr/factsheets/fs_2016/ENV02.5_factsheet_2016.pdf 

https://www.edsna.gr/images/pdf2/Πανμοζίαζδ v4 - μνεή επακάθδρδ.pdf 

 

http://ecopress.gr/?p=18266
http://kostelidisrecycling.gr/recycling-aekk/
https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf
https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf
https://www.etek.org.cy/uploads/fck/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%9A.pdf
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=XkAW3kCyGKM%3D&tabid=367
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kzPoL7o5Zn8%3D&tabid=508
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG114/Cement%20and%20Concrete.pdf
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG114/Cement%20and%20Concrete.pdf
https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/document/file.php/768136/%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/document/file.php/768136/%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL102/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/construction_equipment_unit9.pdf
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CIVIL102/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/construction_equipment_unit9.pdf
http://observatory.egnatia.gr/factsheets/fs_2016/ENV02.5_factsheet_2016.pdf
https://www.edsna.gr/images/pdf2/Παρουσίαση%20v4%20-%20ορθή%20επανάληψη.pdf

