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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ: ''Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν.
1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160) όπως το άρθρο
30 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν.1892/1990 «για τον
εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη κ.λ.π.» (Α΄101) και στη συνέχεια η
παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του
Ν.3010/2002 (Α'91).
2. Τις διατάξεις του Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες
97/11/ΕΕ...κλπ» (Α' 91)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση
Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και
άλλες διατάξεις» (Α' 179) και ειδικότερα των άρθρων 15,16, 17, 20, 21, 23 και
24 αυτού.
4. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003, Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (Β΄1909).
5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 29407/3508/2002 ΚΥΑ ''Μέτρα και όροι για την
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων'' (Β'1572)
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6. Τις διατάξεις της 15393/2332/2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως
κάθε φορά ισχύει, «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/96 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 (Β΄1022)
7.

Τις διατάξεις της Η.Π 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων….κλπ» (Β’ 383)

8. Τις διατάξεις της 11014/703/2003 ΚΥΑ «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) …..κλπ» (Β΄332).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 10α του Ν.3164/2003 «Μητρώα Μελετητών,
ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (Α΄176)
10. Τις διατάξεις του Ν.3325 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄
68).
11. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 104826/2004 «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών
τελών από ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών /άλλων προϊόντων (Β’ 849)
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του Π∆ 63/2005 «Κώδικας νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98)
13. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν.2742/99 «Χωροταξικός
σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»(Α΄207)
14. Την απόφαση 96/350/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Μαΐου 1996 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 135/32/6.6.96) «Για την προσαρµογή των
Παραρτηµάτων ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ κλπ.»
15. Τις Αποφάσεις 2001/118/Ε.Κ. της Επιτροπής Ε.Κ. της 16ης Ιανουαρίου 2001
(ΕΕL 47/16-2-2001) και 2001/573/Ε.Κ.της Επιτροπής Ε.Κ. της 23ης Ιουλίου
2001 , για την τροποποίηση της Απόφασης 2000/532/Ε.Κ..
16. Την υπ.αριθ. 15420/3278/2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «∆ιαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος
ανενεργών λατοµείων νοµού Αττικής» ( Β 783), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ΄αριθ. 18217/2002 ΚΥΑ (Β΄1204).
17. Τις διατάξεις του Π.∆.334/1994 «προϊόντα δοµικών κατασκευών»(Α’176).
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
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19. Το υπ’ αριθ. 59/9.1.2007 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών/Αλλων προϊόντων σχετικά µε το
παρόν ∆ιάταγµα.
20. Την ………….γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από
πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
και Ανάπτυξης.
21. Την απόφαση αριθµ. ∆15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 249
Β΄/27.2.2006).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 12 και 13 του Ν.1650/1986 καθώς και των άρθρων 15,16,17, 18 και 24 του Ν.
2939/2001 ώστε µε την κατά προτεραιότητα πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων από
οικοδοµικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδοµών, εκσκαφές, φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές και επιπροσθέτως την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και τις
άλλες µορφές αξιοποίησης να µειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των προς
διάθεση αποβλήτων σύµφωνα µε τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001
(άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των
οικονοµικών παραγόντων που συµµετέχουν σε οικοδοµικές εργασίες και τεχνικά έργα
και κυρίως των φορέων που συµµετέχουν άµεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Το παρόν διάταγµα εφαρµόζεται στα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις ανεξάρτητα από τη µορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα επιµέρους υλικά
από τα οποία συντίθενται.
Το παρόν εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας σχετικά µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας , τις εκποµπές στον αέρα και
τους ελέγχους θορύβου, καθώς και την προστασία του εδάφους και των νερών.
2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
α) Τα απόβλητα που σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΗΠ
13588/725/2006 (383 Β) χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα. Η διαχείριση των αποβλήτων
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αυτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για
την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
β) Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιοµηχανικές ή άλλες
περιοχές και έχουν ρυπανθεί σε προηγούµενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες,
σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (383
Β’), η διαχείριση των οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα.
γ) Τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και
εναποθήκευσης των µεταλλευτικών πόρων και των βιοµηχανικών ορυκτών, καθώς και
από την εκµετάλλευση των λατοµείων.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος νοούνται ως:
1. «Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ)», κάθε υλικό ή
αντικείµενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο
κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ. αριθ. 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασµό
µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι του
άρθρου 17 του παρόντος ∆ιατάγµατος.
2. «Αδρανή απόβλητα» τα µη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καµία
σηµαντική φυσική, χηµική ή βιολογική µετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται,
δεν καίγονται ούτε συµµετέχουν σε άλλες φυσικές ή χηµικές αντιδράσεις, δεν
βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσµενώς σε άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή
κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του
ανθρώπου. Η συνολική αποπλυσιµότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων
και η οικοτοξικότητα των στραγγισµάτων πρέπει να είναι σύµφωνη µε την απόφαση
2003/33/ΕΚ και την ΚΥΑ 29407/3508/02 και να µη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των
επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων.
3. «οικοδοµικές εργασίες»
ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές,
περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατοµικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτηµάτων.
4. «έργα τεχνικών υποδοµών» κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις
δρόµων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδροµίων και αναπλάσεις
χώρων κ.α.
5. «πρόληψη» τα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση της παραγόµενης ποσότητας
των αποβλήτων που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, οικοδοµικές εργασίες
και τεχνικά έργα, καθώς και των υλικών και των ουσιών που περιέχουν και στον
περιορισµό των κινδύνων που συνεπάγονται για το περιβάλλον.
6. «διαχείριση υλικών για οικοδοµικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδοµών»
α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άµεσα προϊόντα
που προορίζονται για οικοδοµικές εργασίες (προµήθεια πρωτογενών και δευτερογενών
υλικών όπως ορίζονται στις παραγ.25 και 26 του άρθρου 3 του Ν.2939 (2001) εφεξής:
''προµήθεια''
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β) η παραγωγή προϊόντων για οικοδοµικές εργασίες «κατασκευή»
γ) διάθεση στην αγορά (εµπορία συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής) προϊόντων
για να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες για οικοδοµικές εργασίες ''διακίνηση''. Στην
διακίνηση δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες µεταφοράς καθαυτές.
7. «διαχείριση ΑΕΚΚ» η συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση,
αξιοποίηση και διάθεση των ΑΕΚΚ, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών
αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, αξιοποίησης
και διάθεσης των ΑΕΚΚ µετά την παύση λειτουργίας τους.
8. «εναλλακτική διαχείριση», αποτελούν οι εργασίες συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής
αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε µε
την επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς ή να
προωθούνται σε άλλες χρήσεις.
9. «σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατοµική ή συλλογική
βάση µε οποιαδήποτε νοµική µορφή των εργασιών συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής
αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ.
10. «επαναχρησιµοποίηση» οποιαδήποτε ενέργεια µέσω της οποίας τα υλικά που
προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις οικοδοµών, φυσικές ή άλλες καταστροφές
χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν, µε ή χωρίς την υποστήριξη
βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά.
11. «επεξεργασία», η διαλογή και θραύση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για
την αξιοποίηση ή/και τη διάθεσή των ΑΕΚΚ, που πραγµατοποιείται µετά την παράδοση
τους σε εγκεκριµένη εγκατάσταση
12. «ανακύκλωση» η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των ανακυκλώσιµων
υλικών που περιέχονται στα απόβλητα υλικά προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τον
αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας.
13. «ανάκτηση ενέργειας» νοείται η χρήση των καυσίµων υλικών των εν λόγω
αποβλήτων ως µέσου παραγωγής ενέργειας, µε άµεση καύση, µαζί ή χωρίς άλλα
απόβλητα, αλλά µε ανάκτηση της θερµότητας, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
14. «αξιοποίηση» κάθε εργασία από τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα IV.Β (εργασίες
αξιοποίησης) του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, συµπεριλαµβανοµένων
επιπλέον των επιχωµατώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών και ενεργών λατοµείων και
ανεξέλεγκτων χωµατερών, επικαλύψεων χώρων υγειονοµικής ταφής και εν γένει
αναµόρφωση υποβαθµισµένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων.
15. «διάθεση» κάθε εργασία από τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα IV.A (εργασίες
διάθεσης) του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.
16. «συλλογή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. η) της υπ. αριθ. 50910/2727/2003
ΚΥΑ
17. «µεταφορά» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. θ) της υπ. αριθ. 50910/2727/2003
ΚΥΑ
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18. «προσωρινή αποθήκευση» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. ια) της υπ. αριθ.
50910/2727/2003 ΚΥΑ
19. «προϊόν δοµικών κατασκευών» κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να
ενσωµατωθεί κατά τρόπο διαρκή, σε δοµικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια
όσο και τα έργα υποδοµής.
20. «οικονοµικοί παράγοντες» είναι οι κατασκευαστές ή οι εργολήπτες τεχνικών και
οικοδοµικών έργων, οι προµηθευτές προϊόντων του τοµέα δοµικών κατασκευών, οι
φορείς εκµίσθωσης εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης,
συλλογής και µεταφοράς των ΑΕΚΚ, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλοι
δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί και ο κύριος του έργου.
21. «διαχειριστές ΑΕΚΚ» είναι οι ανάδοχοι των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων
(κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδοµικών έργων, φορείς εκµίσθωσης
εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και
µεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε
ανάδοχο.
22. «αρµόδια αρχή» για την εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος είναι ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ
όπως ορίζεται στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασµό µε την
παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν.2939/2001 (Α'157).
Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση υλικών για οικοδοµικές εργασίες και
έργα τεχνικών υποδοµών
Προκειµένου τα υλικά που προορίζονται για κατασκευές ή οικοδοµικές εργασίες να
διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείµενης νοµοθεσίας και αφορούν στη
σύνθεση καθώς και στη φύση των υλικών αυτών καθώς και στη δυνατότητα για
επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και
κατεδαφίσεις ώστε όταν γίνονται εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησής τους να περιορίζονται
στο ελάχιστο οι δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ
Άρθρο 5
Γενικές κατευθύνσεις Προγράµµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ
1. Το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον
περιορισµό των ζηµιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις
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εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων σύµφωνα µε τους
στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και του παρόντος Π.∆.
2. Το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρεται στη θέσπιση ειδικών µέτρων και
στον προσδιορισµό συγκεκριµένων δράσεων και διαδικασιών για την εναλλακτική
διαχείριση των ΑΕΚΚ και περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο:
α)
Μέτρα για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ,
συµπεριλαµβανοµένης της εξεύρεσης χώρων για εγκαταστάσεις µονάδων επεξεργασίας
και για την αξιοποίηση ή/και εναπόθεση των ΑΕΚΚ.
β) Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.
γ) Μέτρα για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη.
δ) Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
παρόντος Π.∆.
ε) Κατευθυντήριες γραµµές και τεχνικές οδηγίες για τη συλλογή και µεταφορά των
ΑΕΚΚ.
3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρµογής του προγράµµατος εναλλακτικής
διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και η αναθεώρησή του, γίνονται από τον
ΕΟΕ∆ΣΑΠ σύµφωνα µε το άρθρο 15 το Ν. 2939/2001.
Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ
1.
Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.
2.
Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά έχουν αναµιχθεί µε άλλα επικίνδυνα
απόβλητα ή σε κάθε περίπτωση που έχουν καταστεί επικίνδυνα απόβλητα οι εργασίες
διαχείρισής τους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων.
3.
Κάθε εγκατάσταση που εκτελεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ
πρέπει να ενταχθεί ή να συµβληθεί µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος Π.∆.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ
1.

Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται:

8
α) κατά το σχεδιασµό ενός έργου να λαµβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την
αποξήλωση, την επαναχρησιµοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των
κατασκευαστικών υλικών.
β) σε συνεργασία µε τους προµηθευτές υλικών και κατασκευαστές προϊόντων που
χρησιµοποιούνται στις οικοδοµικές εργασίες να περιορίσουν τη χρήση επικίνδυνων
ουσιών στα εν λόγω προϊόντα, προκειµένου να προλαµβάνεται η ελευθέρωσή τους στο
περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη
διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων.
γ) σε συνεργασία µε τους προµηθευτές υλικών, τους κατασκευαστές προϊόντων που
προορίζονται για οικοδοµικές εργασίες και τους ιδιοκτήτες, να ενσωµατώνουν
αυξανόµενη ποσότητα ανακυκλωµένου υλικού στα έργα προκειµένου να αναπτύσσονται
οι αγορές για ανακυκλωµένα υλικά
δ) να συνάπτουν συµφωνία µε τους διακινητές των προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε
δοµικές κατασκευές για επιστροφή των πλεοναζόντων υλικών που δεν
χρησιµοποιήθηκαν στο έργο.
2.
Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών ή των έργων τεχνικών
υποδοµών, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη
∆ιαχείριση των Αποβλήτων (Σ∆Α) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους,
παρέχοντας πληροφορίες για
• το όνοµα και τη ∆/νση του διαχειριστή
• τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων
• τον κύριο του έργου
• τη συνολική ποσότητα κατ΄όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που
εκτιµάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου
• τις ποσότητες κ.ο ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Αποβλήτων, που εκτιµάται ότι θα παραχθούν
• εκτίµηση της ποσότητας των υλικών που µπορούν να αξιοποιηθούν
• εκτίµηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονοµική ταφή
• επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης του διαχειριστή µε εγκεκριµένο σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα
συνεργασθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Π. ∆.
3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ:
α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα:
α.1) Το Σ∆Α υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρµόδιες πολεοδοµικές
υπηρεσίες µαζί µε τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή
αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές,
τοποθέτηση κάδων σε δηµόσιους χώρους κλπ.
α.2) Για να εξασφαλίζεται ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
Ν.2939/01 και το παρόν Π.∆., ο διαχειριστής υποχρεούται µε την έναρξη των εργασιών
να προσκοµίζει στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο
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των Στοιχείων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας ή Τ.Π.και ∆. ποσού 0.2 % επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου
αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού προϋπολογισµού του
έργου για έργα εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
α.3)
Ο διαχειριστής εντός 30 ηµερών από την αποπεράτωση των εργασιών
διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία βεβαίωση
παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία
εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, τη ∆/νση και τη δραστηριότητα προέλευσης των
αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες και τις
ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (∆ελτίων
Αποστολής, Τιµολογίων κλπ) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήµατος.
α.4) Εντός 10 ηµερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης, επιστρέφεται η
εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόµενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.
α.5) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλεται η εφαρµογή του εδαφίου α.2,
για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.
β) Ως προς τα δηµόσια έργα:
β.1) Ως προς τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από
δηµόσια έργα:
-- είτε περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του
έργου που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
--είτε περιλαµβάνεται ως όρος στην σύµβαση ανάθεσης του έργου
β.2) Ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδοµών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δηµόσια έργα:
--είτε περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του
έργου που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
--είτε περιλαµβάνεται ως όρος στην σύµβαση ανάθεσης του έργου
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδοµών ή κτηριακών έργων µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης
τους οφείλει να καταθέτει, στην επιβλέπουσα του έργου Υπηρεσία,
βεβαίωση
παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως
προβλέπεται στην παρ. 3.α3 του παρόντος άρθρου.
4.
Η µη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της
παρ. 3, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την κείµενη κατά περίπτωση
σχετική νοµοθεσία.
5.
Για τις περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι υποχρεώσεις των εδαφίων α
και β της παρ. 3, θα εφαρµόζονται σταδιακά µε την έγκριση των συστηµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν καλύψει
όλες τις περιοχές της επικράτειας µέχρι 1 Ιανουαρίου 2010.
6.
Απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 3:
α) οι οικισµοί σε άγονες περιοχές και µικρά αποµονωµένα νησιά, καθώς και οικισµοί σε
αγροτικές και ορεινές περιοχές µε πληθυσµό µέχρι 1000 κατοίκους και των οποίων η
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οδική απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των
10.000 κατοίκων υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα.
β) οι περιπτώσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ που προέρχονται από φυσικές καταστροφές.

Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ
Α. Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής
διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001.
Β.1. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργανώνουν ατοµικά ή συλλογικά
συστήµατα ή να συµµετέχουν σε συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των
αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17
του Ν. 2939/2001 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο
παρόν Π.∆.
2. Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, µε την
οργάνωση συστηµάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφοράς, ανάκτησης
και αξιοποίησης των υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τηρουµένων των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων,
καθώς και συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης των δυνάµενων να αξιοποιηθούν υλικών.
3.Τα συστήµατα αποβλέπουν ειδικότερα:
α) στη συλλογή των ΑΕΚΚ από τα εργοτάξια ή τους χώρους που παράγονται
προκειµένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγµένες λύσεις εναλλακτικής
διαχείρισης
β) στην επαναχρησιµοποίηση ή στην αξιοποίηση συµπεριλαµβανοµένης της
ανακύκλωσης των συλλεγόµενων υλικών.
γ) στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέµατα :
γ.1) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών και
των εργαζοµένων στο σύστηµα
γ.2) προστασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου
γ.3) αποφυγής εµποδίων στο εµπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισµό για τα
εισαγόµενα προϊόντα
Γ.1. Η οργάνωση των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους
διαχειριστές ΑΕΚΚ
α) ατοµικά από τους ίδιους ή
β) συλλογικά, µε τη συµµετοχή τους σε εγκεκριµένα
συστήµατα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νοµικής µορφής, όπως εταιρίες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε.,
συνεταιρικούς, κοινοπραξίες κλπ.)
2. Για την οργάνωση κάθε ατοµικού ή συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης
απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ.
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Ειδικότερα:
2.1. Σύστηµα Ατοµικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
α) Για την έγκριση κάθε συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης ο διαχειριστής
υποχρεούται:
α.1) Να καταθέσει στην αρµόδια αρχή φάκελο µε µελέτη ή και στοιχεία από τον οποίο:
- να αποδεικνύεται ότι ο διαχειριστής διαθέτει την απαιτούµενη οικονοµική και τεχνική
υποδοµή για την εφαρµογή του συστήµατος του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους
της παρ. Β.3 (εδ. γ).
- να προσδιορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει ο φάκελος περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτηµα ΙΙ Α του παρόντος ∆ιατάγµατος
α.2) Να καταβάλει στην αρµόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου
προσδιορίζεται µε την υπ’ αριθ. 104826/2004 ΚΥΑ. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Εργων µετά από εισήγηση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε
κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.
β) Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ
που οργανώνουν ατοµικά συστήµατα
εναλλακτικής
διαχείρισης φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όπως
περιγράφονται στο παρόν ∆ιάταγµα.
2.2. Συστήµατα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
α) Για την έγκριση κάθε συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται οι
διαχειριστές:
α.1) να καταθέσουν στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ φάκελο µε µελέτη ή και στοιχεία
που
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ Β του παρόντος ∆ιατάγµατος, από τον
οποίο:
- να αποδεικνύεται ότι το σύστηµα διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική και οικονοµική
υποδοµή για την εφαρµογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. Β.3
(εδαφ. γ)
- να προσδιορίζεται το ποσό της χρηµατικής εισφοράς που καταβάλλουν στο
σύστηµα οι συµµετέχοντες διαχειριστές και ενδεχοµένως οι λοιποί οικονοµικοί
παράγοντες εφόσον συµµετέχουν στο σύστηµα, µε κριτήριο κυρίως τον όγκο, το
βάρος και το είδος των ΑΕΚΚ
- να καθορίζονται οι στόχοι και οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική
πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις αποµακρυσµένες περιοχές
- να αποδεικνύεται η συνεργασία του συστήµατος µε τις
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ.
α.2) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο σύστηµα των ενδιαφεροµένων
διαχειριστών και λοιπών οικονοµικών παραγόντων, που εκπληρώνουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συστήµατος.
α.3) να προσδιορίζουν το πλαίσιο των συµβάσεων συνεργασίας µε το σύστηµα.
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α.4) να καταβάλλουν στην αρµόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος το ύψος του
οποίου προσδιορίζεται µε την υπ’ αριθ. 104826/2004 ΚΥΑ. Το ποσό του ανταποδοτικού
τέλους αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Εργων µετά από εισήγηση του
ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε κριτήριο την έκταση του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.
β) Όροι συµµετοχής στο σύστηµα:
Οι διαχειριστές εφόσον δεν έχουν οργανώσει εγκεκριµένο σύστηµα ατοµικής
εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 1, συνεργάζονται
υποχρεωτικά µε εγκεκριµένα συστήµατα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης,
Η συνεργασία µε το εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης
συνοδεύεται από την καταβολή εκ µέρους του ενδιαφερόµενου διαχειριστή χρηµατικής
εισφοράς, το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύµβαση συνεργασίας µε το σύστηµα.
∆.
Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης χορηγείται µόνον εφόσον:
1) Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν
κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης
πληρωµών καθώς και οι µετέχοντες σε αυτά διαχειριστές δεν έχουν καταδικασθεί για
φορολογικές ή οικονοµικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του
ανταγωνισµού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυµα άσκησης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.
Στην περίπτωση που το σύστηµα έχει τη νοµική µορφή Α.Ε. θα πρέπει να µη έχουν
καταδικασθεί για τα προαναφερόµενα αδικήµατα τα µέλη των διοικήσεων, οι
διευθύνοντες σύµβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.
2) Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ ότι το εν λόγω σύστηµα ανταποκρίνεται στους
όρους των προηγούµενων παραγράφων Α και Β του άρθρου αυτού και στο πρόγραµµα
εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο Β.
Στην έγκριση του ατοµικού ή συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης µπορεί
να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του
Η έγκριση ισχύει για έξη (6) χρόνια και µπορεί να ανανεώνεται µε τροποποίηση ή
αναθεώρηση της προβλεπόµενης µελέτης σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα νέα δεδοµένα ή
κατ’ εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος. Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή
ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής ρυθµίζονται από κανονισµούς που εκδίδονται µε αποφάσεις του
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µετά από εισήγηση του
ΕΟΕ∆ΣΑΠ.
Ε.
Κάθε σύστηµα που εκτελεί εργασίες συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας,
ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
υποχρεούται:
•

Να τηρεί βιβλίο καταγραφής της προέλευσης, ποσότητας, κατηγορίας, τρόπου
αξιοποίησης και διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων καθώς και της παράδοσης
και παραλαβής τους, αναφέροντας και την ηµεροµηνία αυτών.
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•

Να γνωστοποιεί τα στοιχεία στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ και στην αρµόδια υπηρεσία
περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, όταν αυτά ζητηθούν

ΣΤ. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτοµερή έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή του συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον
τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυτού. Η
έκθεση αυτή περιλαµβάνει και τον προγραµµατισµό του συστήµατος για τον επόµενο
χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Άρθρο 9
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΠΕ∆)
1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήµατος εναλλακτικής
διαχείρισης διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ µετά από αίτηση του διαχειριστή ή
του συστήµατος
εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής
διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος
διατάγµατος.
Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρµόζονται οι µέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης
και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ εκδίδει το
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (Π.Ε.∆.), µε το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή
των ΑΕΚΚ σε εναλλακτική διαχείριση.
2.
Το Π.Ε.∆. εκδίδεται στο όνοµα του συστήµατος ή/και του διαχειριστή για τα
ΑΕΚΚ που διαχειρίζεται. Με το ΠΕ∆ απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι διαχειριστές
από την υποχρέωση έκδοσής του.
3.

Το Π.Ε.∆. χορηγείται εφόσον ο αιτών διαχειριστής ή το σύστηµα:

α)
αποδεικνύει µε βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις
υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούµενη τριετία σύµφωνα µε τους
όρους που προσδιορίζονται στην χορηγηθείσα έγκριση του συστήµατος εναλλακτικής
διαχείρισης (άρθρο 8). Σε περίπτωση που ο αιτών διαχειριστής συµµετέχει σε σύστηµα
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η κατάθεση στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ των
αποδεικτικών συµµετοχής στο σύστηµα αυτό και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.
β)
καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται µε την υπ’
αριθ. 104826/2004 ΚΥΑ. Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρµόζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµ. Εργων µετά από εισήγηση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ µε κριτήριο την έκταση
του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης.
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4.
Αν ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής
διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, µπορεί να θέσει
ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕ∆ µε προθεσµία συµµόρφωσης µε αυτούς ή να
επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001.
Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συµµορφωθεί µε τους
τιθέµενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ έχει τη δυνατότητα:
α)
στην περίπτωση συστήµατος ατοµικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώνει
τον αιτούντα να συµµετάσχει σε υπάρχον σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
που αφορά τον κλάδο του ή να συµπράξει στη δηµιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε
αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήµατος αυτού.
β)
στην περίπτωση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε
αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήµατος αυτού.
5.
Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του ΠΕ∆
κατατίθενται στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου - 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι
(6) µήνες από την υποβολή όλων των αιτούµενων στοιχείων χορηγείται το ΠΕ∆, το
οποίο εν συνεχεία περιλαµβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δηµοσιεύει ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ,
σύµφωνα µε άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/2001 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ
Άρθρο 10
Όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή και µεταφορά των ΑΕΚΚ

Οποιοσδήποτε συλλέγει ή/ και µεταφέρει ΑΕΚΚ υποχρεούται να έχει λάβει σχετική άδεια
σύµφωνα µε το άρθρο 8 (παραγ.1) της υπ.αριθ.50910/2727/2003 ΚΥΑ.
Α.

Συλλογή

1.
Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διασφαλίζεται η
χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να µην αναµιγνύονται µε τα άλλα ΑΕΚΚ και να
εξασφαλίζεται η µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων.
2.
Πριν από τις εργασίες κατεδάφισης λαµβάνονται µέτρα για την επιλεκτική
αποξήλωση των τµηµάτων και υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν είτε στο
εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεµφερείς εργασίες.
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3.
Λαµβάνονται µέτρα για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των
ανακυκλώσιµων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, ώστε να καθίσταται
ευκολότερη η αξιοποίησή τους.
4.
Οι κάδοι συλλογής επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας και στο
τέλος αυτής προστατεύονται µε κατάλληλο κάλυµµα ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη
ξένων αντικειµένων και ανάµειξη µε άλλα απόβλητα.
5.
Κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται α) να είναι κάτοχος άδειας συλλογής β) να
µεταφέρει σε τακτά διαστήµατα τα ΑΕΚΚ και να τα παραδίδει σε εγκεκριµένες µονάδες
επεξεργασίας ή σε εγκεκριµένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης.
Β.

Μεταφορά:

Η µεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή
στους χώρους αξιοποίησης και διάθεσης γίνεται µε µεταφορικά µέσα που διαθέτουν
κατάλληλα καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους
δρόµους.

Άρθρο 11
Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ
1.
Κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ πρέπει α) να έχει λάβει
τις εγκρίσεις ή/ και άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της εκάστοτε κείµενης
νοµοθεσίας και β) να συµβάλλεται µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης
ΑΕΚΚ.
2.
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΕΚΚ
αποτελούνται από χώρους
υποδοχής των ΑΕΚΚ, χώρους διαλογής και αποθήκευσης των ανακτηµένων υλικών,
χώρους επεξεργασίας / ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων,
καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Οι χώροι είναι
περιφραγµένοι, προκειµένου να προστατεύονται από την απόρριψη άλλου τύπου
αποβλήτων και πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις για υγιεινή και ασφάλεια. Όλοι οι
χώροι διαθέτουν συστήµατα πυρανίχνευσης- πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
κανονισµό πυροπροστασίας και λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα εξουδετέρωσης των
οσµών.
3.
Η επεξεργασία των ΑΕΚΚ πραγµατοποιείται σε χώρους που εγκρίνονται ως
κατάλληλοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή σε χώρους ανενεργών
ή και ενεργών λατοµείων, µε την σύµπραξη των εκµεταλλευτών των λατοµείων αυτών,
των οποίων δεν πρέπει να παρεµποδίζεται η εκµετάλλευση, ούτε να δεσµεύονται
αποθέµατα των κοιτασµάτων.
4.
Τα ΑΕΕΚ που µεταφέρονται στις µονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να
περιέχουν οικιακά απορρίµµατα
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5.
Τα ανάµικτα απόβλητα δεν µπορούν να παραµένουν, πριν τη διαλογή τους,
στους χώρους υποδοχής περισσότερο από 30 ηµέρες από την άφιξή τους σε αυτούς.
6.
Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραµονής τους στους χώρους υποδοχής
παρατείνεται µέχρι 6 µήνες.
7.
Τα ανακτηµένα υλικά θα πρέπει σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους
12 µήνες να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
8.
Τα επεξεργασµένα αδρανή χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή
τσιµέντου ή άλλων υλικών και ως «προϊόντα δοµικών κατασκευών» σε έργα που
καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδοµής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη
χρήση για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
9.
Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς
και τα χώµατα και πέτρες και µπάζα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 από
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/ΕΚ),
αξιοποιούνται µε τη χρήση τους, σε εργασίες επιχωµατώσεων, αποκαταστάσεις
ανενεργών και εν ενεργεία λατοµείων, ανεξέλεγκτων χωµατερών, επικαλύψεις χώρων
υγειονοµικής ταφής και εν γένει αναµόρφωση υποβαθµισµένων τοπίων ή αναπλάσεων
χώρων.
10.
Ο Οργανισµός Αθήνας, ως φορέας αποκατάστασης του Περιβάλλοντος των
ανενεργών λατοµείων της Αττικής, αναθέτει την αποκατάσταση, χωρίς δαπάνη του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας, σε εγκεκριµένα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
11.
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των ανάµικτων ΑΕΚΚ µπορούν
να εισάγουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1).
Άρθρο 12
Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή – αξιοποίηση των αποβλήτων από
κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις
1. Οι ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές
και κατεδαφίσεις, εξαιρουµένων των κατηγοριών 17 05 04 και 17 05 06 του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/ΕΚ είναι οι ακόλουθοι:
α) µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30 % κατά βάρος των
παραγοµένων αποβλήτων στη χώρα, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%.
β) µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 60 % κατά βάρος των
παραγοµένων αποβλήτων στη χώρα, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%.
2. Οι ως άνω ποσοτικοί στόχοι είναι δυνατό να τροποποιούνται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ‘Εργων µετά από
εισήγηση του ΕΟΕ∆ΣΑΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 (παρ.5) του
Ν.2939/2001.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Ενηµέρωση διαχειριστών και κοινού
1.
Ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα συστήµατα ΑΕΚΚ οργανώνει
σύστηµα ενηµέρωσης- πληροφόρησης για θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ,
το οποίο απευθύνεται :
- στις παραγωγικές τάξεις, καθώς και στους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς που έχουν
σχέση µε τις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης
- στο ευρύ κοινό
2.
Το περιεχόµενο της ενηµέρωσης- πληροφόρησης καθώς και οι προτεινόµενες
δράσεις για την υλοποίησή τους περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 15 του
παρόντος ∆/τος.
Άρθρο 14
Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση
1.
Τα εγκεκριµένα συστήµατα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, µέχρι
30 Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής
διαχείρισης των ΑΕΚΚ, το περιεχόµενο της οποίας προσδιορίζεται ειδικότερα από τον
ΕΟΕ∆ΣΑΠ. Προς τούτο, οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται να παρέχουν στα
ανωτέρω συστήµατα ακριβή και αξιόπιστα δεδοµένα σχετικά µε τις δραστηριότητες τους
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001.
2.
Ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ:
α) έχει τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, µε την
επιφύλαξη του βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου.
β) καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος και
δηµοσιοποιεί κάθε δύο χρόνια κατάλογο µε τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ, καθώς και µε τους νόµιµους κατόχους των πιστοποιητικών
εναλλακτικής διαχείρισης.
Άρθρο 15
Έλεγχοι
Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος
διενεργούνται από την αρµόδια αρχή του παρόντος και τις κατά περίπτωση αρµόδιες
αρχές:
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α) για την αξιοπιστία των παρεχοµένων δεδοµένων σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου12.
β) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν.2939/2001 σύµφωνα µε
το άρθρο 24 (παρ.3 εδ.θ’) σε συνδυασµό µε την παρ. 11 του ίδιου άρθρου του νόµου
αυτού.
γ) για την τήρηση των όρων διαχείρισης των ΑΕΚΚ που προβλέπονται στο άρθρο 6 του
παρόντος ∆/τος.
Άρθρο 16
Κυρώσεις
1. Κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ ή άλλος οικονοµικός παράγων, ο οποίος ασκεί
δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος
και ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 12 αυτού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
πραγµατοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά παράβαση του άρθρου 9 και 10 του
παρόντος διατάγµατος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29
και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το άρθρο 30 τροποποιηµένο ισχύει.
2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων
που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

Άρθρο 17
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Π.∆.,
τα
Παραρτήµατα Ι, ΙΙ.Α, ΙΙ.Β και ΙΙΙ που ακολουθούν. Τα παραρτήµατα αυτά τροποποιούνται
µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.

Άρθρο 18
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆/τος καταργείται η παράγραφος 3 (εδαφ. α) της
υπ. αριθ. 15420/3278/2000 (Β΄783) Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθώς και κάθε
διάταξη που αντίκειται µερικά ή συνολικά στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέµατα που
ρυθµίζονται από αυτό.
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Άρθρο 19
Η ισχύς του παρόντος ∆/τος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµ. Έργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα,

Μάιος 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ), σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.)
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07

σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά
σκυρόδεµα
τούβλα
πλακάκια και κεραµικά
µείγµατα ή επιµέρους συστατικά από σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και
κεραµικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
µείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών εκτός εκείνων
που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 01 06

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*

ξύλο, γυαλί και πλαστικό
ξύλο
γυαλί
πλαστικό
γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν
µολυνθεί από αυτές

17 03

µείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και
προϊόντα πίσσας
µείγµατα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα
µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο
σηµείο 17 03 01
λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 05
17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*

µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους)
χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος
αλουµίνιο
µόλυβδος
ψευδάργυρος
σίδηρος και χάλυβας
κασσίτερος
ανάµεικτα µέταλλα
απόβλητα µετάλλων µολυσµένα από επικίνδυνες ουσίες
καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες
επικίνδυνες ουσίες
καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 04 10
χώµατα(περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από µολυσµένες
τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών
χώµατα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 03
µπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
µπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 17 05 05
έρµα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
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17 05 08

έρµα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαµβάνεται στο σηµείο 17 05 07

17 06
17 06 01*
17 06 03*

µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο
µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο
άλλα µονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις
περιέχουν
µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 06 01 και
17 06 03
υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο

17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*
17 08 02
17 09
17 09 01*
17 09 02*

17 09 03*
17 09 04

υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο
υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο µολυσµένα από επικίνδυνες
ουσίες
υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο εκτός εκείνων που
περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 08 01
άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ.
στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα µε βάση ρητίνες που
περιέχουν PCB, µονάδες στεγανοποιηµένης υαλόφραξης που περιέχουν
PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)
άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαµβανοµένων
µειγµάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων
που περιλαµβάνονται στα σηµεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α
Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατοµικών συστηµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης
Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. Γ.1 του παρόντος Π∆
από πλευράς ενδιαφεροµένων, προκειµένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο προς έγκριση
ατοµικό σύστηµα, πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αίτηση του συστήµατος µε τα πλήρη στοιχεία αυτού, συµπεριλαµβανοµένου του
καταστατικού του νοµικού προσώπου που οργανώνει το σύστηµα και την µετοχική
σύνθεση.
2. Στοιχεία που αφορούν τον διαχειριστή. Συγκεκριµένα:
• Ετήσιες ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που παράγονται από τη
δραστηριότητά τους, για την τελευταία τριετία.
• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εµπειρία σε θέµατα
εναλλακτικής διαχείρισης.
3. Σκοπός – στόχοι του ατοµικού συστήµατος
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιηµένοι οι στόχοι του
συστήµατος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις µεθόδους οι οποίες θα
χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του
προτεινόµενου συστήµατος να εκτιµηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των
Εθνικών στόχων.
4. Εµβέλεια του συστήµατος
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσµό στον
οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσµού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραµµα
επέκτασής του.
5. Επιλογή / περιγραφή των µεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
Η µεθοδολογία του συστήµατος πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς και η επιλογή
της ή των συγκεκριµένων µεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, µεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκµηριώνεται
µε αξιόπιστα οικονοµικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει
να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η
τεχνική υποδοµή πρέπει να είναι σχεδιασµένη σύµφωνα:
α) µε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των
µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων .
β) µε την ΚΥΑ υπ.αριθ.29407/3508/2002 (Β’1572). ,
γ) µε τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων
δ) τους διαχρονικούς στόχους
6. Τεχνικοοικονοµική µελέτη του συστήµατος, η οποία θα περιλαµβάνει
τουλάχιστον
• Σκοπιµότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
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• Αναµενόµενα αποτελέσµατα
• Μεθοδολογία υλοποίησης
• Υπάρχουσα τεχνική υποδοµή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης /
µηχανολογικός εξοπλισµός
• Απαιτούµενη υποδοµή για τις ανάγκες του συστήµατος / επέκταση υπάρχουσας
υποδοµής - εξοπλισµού
• Υπάρχον / απαιτούµενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του
συστήµατος - νέες θέσεις εργασίας
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιµετώπιση
προβληµάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίµηση των
επιπτώσεων στη δηµόσια υγιεινή κ.ά.
• Οικονοµικά στοιχεία
7. Αντίγραφα συµβάσεων και προσυµφώνων του συστήµατος µε τρίτα µέρη (εκτός
συστήµατος) που συµµετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης
8. Προγράµµατα ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία
προτίθεται να οργανώσει το σύστηµα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β
Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστηµάτων συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης
Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. Γ.2 του παρόντος Π.∆
από πλευράς ενδιαφεροµένων, προκειµένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο προς έγκριση
συλλογικό σύστηµα, πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αίτηση του συστήµατος µε τα πλήρη στοιχεία αυτού, συµπεριλαµβανοµένου του
καταστατικού του νοµικού προσώπου που οργανώνει το σύστηµα και την µετοχική
σύνθεση.
2. Στοιχεία που αφορούν τους συµµετέχοντες διαχειριστές. Συγκεκριµένα:
•
Πλήρη στοιχεία των συµµετεχόντων διαχειριστών
•
Ετήσιες ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που παράγονται από τη
δραστηριότητά τους, για την τελευταία τριετία.
•
Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εµπειρία σε θέµατα
εναλλακτικής διαχείρισης.
3.
Σκοπός – στόχοι του συλλογικού συστήµατος
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιηµένοι οι στόχοι του
συστήµατος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις µεθόδους οι οποίες θα
χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του
προτεινόµενου συστήµατος να εκτιµηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των
Εθνικών στόχων.
4.
Εµβέλεια του συστήµατος
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσµό στον
οποίο απευθύνεται, την πυκνότητα πληθυσµού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραµµα
επέκτασής του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για περιοχές µε ιδιάζουσα γεωµορφολογία
στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήµατα, περιοχές µε
χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, ορεινές περιοχές.
3. Επιλογή / περιγραφή των µεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
Η µεθοδολογία του συστήµατος πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς και η επιλογή της
ή των συγκεκριµένων µεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, µεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκµηριώνεται
µε αξιόπιστα οικονοµικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει
να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η
τεχνική υποδοµή πρέπει να είναι σχεδιασµένη σύµφωνα:
α) µε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των
µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων .
β) µε την ΚΥΑ υπ.αριθ.29407/3508/2002 (Β’1572). ,
γ) ) µε τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων
δ) τους διαχρονικούς στόχους
6. Τεχνικοοικονοµική µελέτη του συστήµατος, η οποία θα περιλαµβάνει
τουλάχιστον
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• Σκοπιµότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
• Αναµενόµενα αποτελέσµατα
• Μεθοδολογία υλοποίησης
• Υπάρχουσα τεχνική υποδοµή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης /
µηχανολογικός εξοπλισµός
• Απαιτούµενη υποδοµή για τις ανάγκες του συστήµατος / επέκταση υπάρχουσας
υποδοµής - εξοπλισµού
• Υπάρχον / απαιτούµενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του
συστήµατος – νέες θέσεις εργασίας
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση – αντιµετώπιση
προβληµάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίµηση των
επιπτώσεων στη δηµόσια υγιεινή κ.ά.
• Οικονοµικά στοιχεία / κριτήρια βιωσιµότητας: Ενδεικτικά αναφέρονται
Προϋπολογισµός έργων πολιτικού µηχανικού, ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού,
οχηµάτων κλπ, προϋπολογισµός δαπανών λειτουργίας, περιγραφή του συστήµατος
εγγυοδοσίας εφόσον αυτό προτείνεται
7. Αντίγραφα συµβάσεων των συµµετεχόντων στο σύστηµα διαχειριστών
8. Αντίγραφα συµβάσεων και προσυµφώνων του συστήµατος µε τρίτα µέρη (εκτός
συστήµατος) που συµµετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (εγκεκριµένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κλπ.)
9. Αντίγραφα των προσυµφώνων συνεργασίας των συµµετεχόντων διαχειριστών στο
υπό έγκριση σύστηµα.
10. Προγράµµατα ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης χρηστών – κοινού, τα οποία
προτίθεται να οργανώσει το σύστηµα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της Επικοινωνιακής Πολιτικής θα πρέπει να
είναι εθνικής εµβέλειας και να απευθύνεται προς :
- τις παραγωγικές τάξεις καθώς και τους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς που
έχουν σχέση µε τις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ
- το ευρύ κοινό, χωρίζεται για µεθοδολογικούς λόγους σε επιµέρους οµάδες
στόχους ώστε να γίνουν εξειδικευµένες εκστρατείες, τόσο από την πλευρά του
περιεχοµένου του µηνύµατος όσο και από τον τρόπο µετάδοσης του προς
τους αποδέκτες τους.
Το περιεχόµενο της ενηµέρωσης προτείνεται να κινηθεί στην εξής θεµατολογία
:
I. στα προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ
II. στα συστήµατα επαναχρησιµοποίησης /ανακύκλωσης /αξιοποίησης
III. στο ρόλο των χρηστών-καταναλωτών για την επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί στον τοµέα της εναλλακτικής διαχείρισης
IV. στη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδοµένων σχετικά µε τη
διαχείριση των ΑΕΚΚ προς τους ενδιαφερόµενους.
Προτεινόµενες δράσεις:
9 Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών πάνω σε Βάση ∆εδοµένων, η οποία θα
είναι προσπελάσιµη διαµέσου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο
9 δηµιουργία και διανοµή CD-ROM για τους εµπλεκόµενους φορείς και τις
παραγωγικές τάξεις
9 εκλαϊκευµένη πληροφορία για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του
ευρέως κοινού θα διατίθεται διαµέσου teletext
9 σχεδιασµός, εκτύπωση και διανοµή έντυπου υλικού µε τη µορφή: α)
αφίσας, β)φυλλαδίων µε πιο σύνθετη και ειδική πληροφορία για τους
εµπλεκόµενους φορείς, παραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και γ)
πολύπτυχων ή/και ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν
για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού µε τη διάθεσή
τους: κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ενηµέρωσης, από επιλεγµένα
σηµεία ενηµέρωσης στα οποία θα τοποθετηθούν stands µε τα έντυπα και
σαν ένθετα σε εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας
9 παραγωγή διαφηµιστικών µηνυµάτων για το ραδιόφωνο και την
τηλεόραση
9 παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε βιντεοκασέτες και DVDs το οποίο
θα διανεµηθεί επιλεκτικά σε αυτούς που κάνουν ενηµέρωση σε οµάδες του
κοινού όπως: σχολεία, συλλόγους, χώρους εργασίας, επαγγελµατικές
οµάδες

