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Πεξίιεςε 
 

Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δηαθαηέρνπλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο φρη κφλν 

ηα ζεζκηθά θείκελα, ηφζν ηεο επξσπατθήο έλσζεο (ΔΔ) αιιά θαη ηεο εγρψξηαο λνκνινγίαο, αιιά απηέο νη έλλνηεο 

έρνπλ εηζρσξήζεη θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο πξαθηηθή θαη ιεμηιφγην. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαγνκέλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηειεί έλα παγθφζκην πξφβιεκα κε πνιχπιεπξεο θαη 

πεξίπινθεο ζπληζηψζεο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παξαγνκέλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηεινχλ ηα απφβιεηα 

εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), ηα νπνία αθελφο εμαληινχλ ηνπο ήδε πεξηνξηζκέλνπο 

θπζηθνχο πφξνπο θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγνχλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε ηελ επξχηεξε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο κηα άιιε ζπληζηψζα ηνπ ζέκαηνο είλαη ε θνηλσληθή ζπληζηψζα θαη ε επίδξαζε ησλ ξχπσλ 

ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Ζ επίπησζε ηνπο κπνξεί λα είλαη ηφζν βξαρπρξφληα φζν θαη καθξνρξφληα. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην κεηά ηελ απαξαίηεηε εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, 

παξαηίζεηαη ην λνκηθφ πιαίζην, ζε επξσπατθφ θαη ζε εζληθφ  πιαίζην, γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

αδξαλψλ πιηθψλ. ην ηέινο θαηαγξάθνληαη νη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ ΔΔ θαη είλαη 

δεζκεπηηθνί γηα ηα θξάηε κέιε ηεο έλσζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ησλ ΑΔΚΚ. 

Πεξηγξάθνληαη νη αηηίεο θαη ηα ζηάδηα πξνέιεπζεο ησλ ΑΔΚΚ. ην πθηζηάκελν πξφβιεκα ηεο απνπζίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαγξαθήο ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ, έξρεηαη λα δψζεη κηα πξνζεγγηζηηθή ιχζε ην 

ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην ΔΜΠ. Σέινο, γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή θαηαγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ πνπ δχλαηαη λα βξεζνχλ ζηα ΑΔΚΚ. 

ην επφκελν θεθάιαην, ηξίην, θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη νη 

κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ. 

ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ηηο επηζπκεηέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ 

πιηθψλ πνπ δχλαηαη λα εκπεξηέρνληαη ζηα ΑΔΚΚ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα, ηα πθηζηάκελα δίθηπα 

θαη εγθαηαζηάζεηο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ θαη γεληθφηεξα ζηελ παξνχζα θαη πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη, ε ιεγφκελε, δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γειαδή, γίλεηαη θαηαλνεηφ πφζν πζηεξεί 

ε Διιάδα ζηνλ ηνκέα απηφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Σν ιππεξφ είλαη φηη ε Διιάδα αλαθπθιψλεη 

πεξίπνπ ην 5% ησλ ΑΔΚΚ ελψ ε Βνπιγαξία μεπεξλά ην 60%. Ζ Διιάδα είλαη κέινο ηεο ΔΟΚ απφ ην 1981, ελψ ε 

Βνπιγαξία κέινο ηεο ΔΔ απφ ην 2004. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ ζηελ 

Διιάδα αλαθνξηθά κε ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην 

ζθπξφδεκα, ηα ηνχβια – πιαθάθηα – θεξακηθά θαη ην μχιν. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ζηε ΔΔ απφ πιεπξάο παξαγσγήο, ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη παξνπζηάδνληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best practices) πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ άιιεο 

ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ζηα δηθά καο δεδνκέλα θαη λννηξνπία. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην θαηαγξάθνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζηφρσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ ηεο ΔΔ θαζψο θαη κηα ξεαιηζηηθή απνηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη αηηηψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ελφο νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα. 

ίγνπξα, εδψ ππάξρεη έλα «ιακπξφ πεδίν δφμεο» πνπ πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπζνχκε σο Διιάδα θαη σο 

ηερληθφο θφζκνο γηα λα κπνξέζνπκε λα νδεχζνπκε ζε έλα άιιν κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο, κέζσ ηεο θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο θαη λα θαηαζηήζνπκε ηελ ρψξα καο απφ νπξαγφ ηεο επξσπατθήο έλσζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

ΑΔΚΚ ζε πξσηνπφξν θαη θαηλνηφκν ρψξα. 
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Abstract 

 
The concept of sustainability and economical sustainable development are nowadays faced in the European 

Union’s (EU) Directives and the Greek legislation. We are getting familiar with all these terms in our everyday 

practice and vocabulary. 

The management of solid waste produced is a global problem with multifaceted and complex components. A 

significant proportion of the solid waste produced in construction, demolition and excavation (C D & E) waste 

which, on the one hand, exhaust the already limited natural resources and, on the other hand, create environmental 

problems with the wider environmental pollution. Another component of the issue is the social component and the 

effect of pollutants on human health. Their impact may be both short-term and long-term. 

The thesis consists of six chapters. In the first chapter, following the necessary introductory approach, the legal 

framework for the production and management of aggregates is presented at European and national level. Finally, 

quantified targets set by the EU are binding on the Union's Member States. 

In the second chapter a detailed description of the production process of C D & E wastes is made. The causes 

and stages of origin of C D & E wastes are described. In the current problem of the absence of specific C D & E 

waste data, it comes to provide an approximate solution to the computational model developed by the National 

Technical University of Athens (NTUA). Finally, a summary is made of the dangerous substances that can be found 

in C D & E wastes. 

In the next chapter, the third, the basic principles of solid waste management and methods of management of C 

D & E wastes are recorded. The alternative management procedure for C D & E wastes is presented below. At the 

end of this chapter there is a table of desirable hazardous material handling practices that may be contained in C D 

& E wastes. 

The fourth chapter deals with the quantities of C D & E wastes produced in Greece, the existing alternative 

management networks and facilities and more generally with the present and existing situation in Greece. 

Unfortunately, we realize that Greece is far behind of the average of the rest of the EU. Certainly, Greece recycles 

about 5% of C D & E wastes while Bulgaria is over 60%. Greece has been a member of the EU since 1981, while 

Bulgaria has been a member of the EU since 2004. Finally, the possibilities of applying the practices in Greece 

regarding the recycling and re-use of C D & E wastes, particularly in the field of concrete, bricks - tiles - ceramics 

and wood. 

The fifth chapter presents the situation in the EU in terms of production, use and management of aggregates 

and presents best practices adopted by other EU countries and which we can adapt to our own procedures and 

mentality. 

Concluding the work, in the sixth and final chapter some conclusions are drawn and proposals are presented 

that can be implemented in Greece. It outlines EU objectives and directions as well as a pragmatic assessment of the 

conditions and causes that prevent the development of a alternative management system for C D & E wastes in 

Greece. 

Surely, here is a "glorious field" that we must exploit as Greece and as a technical world in order to be able to 

move on to another model of sustainable development through the cyclical economy and to make our country a leap 

of the European Union in matters management of C D & E wastes in a pioneering and innovative country. 

 

 

Key words: Construction and demolition excavation (C D & E) waste, Solid waste management, Alternative 

management of C D & E wastes, Production of aggregates from recycling, Applications in Greece and the European 

Union. 
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Δηζαγσγή 
 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ 

Διιάδα απμήζεθε ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο 

(κεηξφ Αζήλαο, αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, κεγάινη νδηθνί άμνλεο θα), ζπλεηζθέξνληαο 

πεξίπνπ ζην 10% ηεο αχμεζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ). 

 

Σαπηφρξνλα φκσο θαη ε παξαγσγή απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 

(ΑΔΚΚ) απμήζεθε αληίζηνηρα. Έηζη ηα ΑΔΚΚ έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

ηφζν ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ελδηαθέξνλ 

έρεη επηδείμεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρεη ζεζπίζεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηα θξάηε 

κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ παξάγνπλ έλα κείγκα δηαθφξσλ 

πιηθψλ, ηα νπνία δελ είλαη ζθνππίδηα, άρξεζηα θαη αλεπηζχκεηα πιηθά αιιά πεξηιακβάλνπλ 

δηάθνξα πιηθά θαη πξψηεο χιεο πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αλαθπθισζνχλ, 

φπσο ηζηκέλην, θεξακίδηα, άζθαιηνο, μπιεία θ.α. 

 

Ζ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (EUROSTAT) ππνιφγηζε φηη ην 2010 ζηα 27 θξάηε κέιε 

ηεο έλσζεο παξήρζεζαλ 857,2 εθαηνκκχξηα ηφλνη απφβιεηα ΑΔΚΚ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε απηή ηε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επίπησζε πνπ έρνπλ ηα ΑΔΚΚ, γίλεηαη 

άκεζα θαηαλνεηφ φηη ρξήδνπλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Γελ κπνξνχλ λα απνξξίπηνληαη 

άκεζα ζην πεξηβάιινλ ρσξίο λα πεξλνχλ δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη γεληθφηεξεο 

δηαρείξηζεο. 

 

ηε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία φπνπ δνχκε, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία καο παξέρεη απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη «ζχλνξα» δελ ππάξρνπλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Χο έλα ηέηνην γεγνλφο πξέπεη λα εθιάβνπκε θαη ηελ 

παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. 

 

ίγνπξα, ε παξαγσγή ησλ ΑΔΚΚ δελ απνηειεί ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα αιιά πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί νιηζηηθά (comprehensive approach). Ζ παξαγσγή θαη εζθαικέλε δηαρείξηζε ησλ 

ΑΔΚΚ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ζε έλα νιφθιεξν νηθνζχζηεκα (πρ 

πνηακφ) ην νπνίν επεξεάδεη πνιιέο πεξηνρέο, θξάηε θαη πιεζπζκνχο. 

 

Οκνίσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε δηάρπζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ (best practices) δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ. Πξέπεη 

λα αλαδεηρζνχλ ηα πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζηελ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 

ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα είλαη ζηελ αλάπηπμε κηαο «πξάζηλεο» θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο, ε 

νπνία ζα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζεκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο 

ελέξγεηαο θαη ζα εθκεηαιιεχεηαη ηα νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. 
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Μέζα απφ ζην πιαίζην ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ νη δπλαηέο επηινγέο έρνπλ ηεξαξρεζεί 

θαη έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο, νη νπνίεο είλαη: 

 

α. Πξφιεςε ή κείσζε ηεο παξαγσγήο ΑΔΚΚ 

 

β. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ 

 

γ. Αλαθχθισζε πιηθψλ 

 

δ. Αλάθηεζε ελέξγεηαο 

 

ε. Γηάζεζε ζε θαηάιιειεο πεξηνρέο θαηφπηλ επεμεξγαζίαο, αδξαλνπνίεζεο θαη αλάθηεζεο 

(ελέξγεηαο ή πιηθήο ππφζηαζεο) ησλ ΑΔΚΚ. 

 

Γπζηπρψο ε Διιάδα βξίζθεηαη νπξαγφο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ζην 

δήηεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ ιηγφηεξν απφ ην 5% ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ΑΔΚΚ ην ρξφλν αλαθπθιψλεηαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη, ελψ ε πιεηνλφηεηα πάλσ απφ 95% δηαηίζεηαη αλεπεμέξγαζηε ζε εηδηθνχο 

θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο, φζν θαη ζε παξάλνκεο «ρσκαηεξέο». Έλα δείγκα ηεο έιιεηςεο 

πνιηηηθήο βνχιεζεο, θνηλσληθήο πίεζεο θαη πξνζπκίαο ζπκκφξθσζεο κε ηηο νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ απνηειεί ε έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζέκα ησλ 

ΑΔΚΚ. Απνπζηάδεη ν θεληξηθφο έιεγρνο, ν πεξηθεξεηαθφο έιεγρνο θαη ε χπαξμε ελφο 

ππνρξεσηηθνχ θαη αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ΑΔΚΚ. 

 

Πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε ελζπλείδεηε πεξηβαιινληηθή πεηζαξρεία κέζα απφ ηελ πξνζθεξφκελε 

παηδεία, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ζεσξεηηθήο αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα. Απφ ηνλ απιφ αλεηδίθεπην εξγάηε θαη ρεηξηζηή θάπνηνπ ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο 

κέρξη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, αξρηηέθηνλα, project manager, φινη πξέπεη λα έρνπλ 

αλεπηπγκέλε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Να θξνληίδνπλ ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαη ζηελ 

θιίκαθα ηνπ λα ηεξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη πιηθψλ. Ηζρχεη ε ξήζε φηη «ηελ Γε δελ ηελ θιεξνλνκήζακε απφ ηνπο γνλείο καο αιιά 

ηε δαλεηζηήθακε απφ ηα παηδηά καο». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΑΓΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 
1.1 Γεληθά 

 
Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ απνηειείηαη απφ ηελ 

επξσπατθή θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. πλήζσο ε επξσπατθή λνκνζεζία είλαη πξσηνπφξνο, 

θαηλνηφκνο θαη είλαη απηή πνπ ζέηεη ην πιαίζην, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο θαλφλεο. Ζ ειιεληθή 

λνκνζεζία παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη πξνζαξκφδεηαη – 

ζπλήζσο κε θάπνηα ρξφληα θαζπζηέξεζε – ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλήο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο. 

 

1.2 Δπξσπατθή λνκνζεζία 

 

Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξφγξακκα 

«Δπξψπε 2020» είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ ζα ζπλδπάδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ δηαηηζεκέλσλ πφξσλ θαη ηελ ρακειή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή ηεο απφξξηςεο θαη πξνσζεί ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ αλάθηεζε κε ζεκειηψδε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ζ κεηεμέιημε ηεο ζεκεξηλήο επξσπατθήο θνηλσλίαο πξνο κηα λέα 

ζχγρξνλε, ε νπνία δελ ζα θαηαλαιψλεη ηα αγαζά γξακκηθά αιιά ζα ηα αλαθπθιψλεη, είλαη 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, εζηηάδνληαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε θαη επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζηφρσλ ηεο βηψζηκεο πφιεο. 

 

Σν γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο νδεγίεο 2004/31/ΔΚ, 94/62/ΔΚ θαη ε πην 

πξφζθαηε νδεγία 2008/99/ΔΚ. Σν πθηζηάκελν Κνηλνηηθφ Γίθαην δηακνξθψλεη θαη πεξηγξάθεη 

ηηο εμεηδηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη ηάζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Απηέο νη θαηεπζχλζεηο αλαθέξνληαη ζε ζηνρεπκέλεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαζψο 

επίζεο θαη ζε ζηελ παξνρή γεληθψλ νδεγηψλ – θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε νξηζκέλσλ  

νκνεηδψλ απνβιήησλ ηα νπνία ρξήδνπλ εηδηθήο αληηκεηψπηζεο (πρ ηα επηθίλδπλα απφβιεηα). Με 

ην παξαπάλσ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη νη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα θαη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε  

βαζηθφ  ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ, πάληα ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. 
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χκθσλα κε  ηηο νδεγίεο ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο,  ηα  θξάηε-κέιε  ηεο  Δπξσπατθήο  Έλσζεο  

νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην, ηηο αλαγθαίεο θαη 

απαηηνχκελεο ζηξαηεγηθέο έηζη ψζηε λα πξνσζνχληαη θπξίσο: 

 

 Ζ πξφβιεςε γηα κεησκέλε παξαγσγή απνβιήησλ, ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ  παξαγφκελεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ, 

ηφζν ζε φγθν φζν θαη ζε βάξνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα δίλεηαη ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ. Οη ηπρφλ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ πξέπεη λα 

αληρλεχνληαη εγθαίξσο, λα ηπγράλνπλ ηεο θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο θαη λα κελ 

απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα θαη ρσξίο ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία. Να αλαπηπρζνχλ 

εηδηθέο ηερλνινγίεο έηζη ψζηε λα παξάγνληαη πξντφληα κέζα απφ «θαζαξφηεξεο» 

ηερλνινγίεο, επαλαζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ 

νηθνινγηθψλ ζεκάησλ. 

 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ρξήζηκσλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απφβιεηα, κέζσ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ θαη ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο δηαινγήο ηνπο, ηεο αλαθχθισζεο, ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλάθηεζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο. 

 

  Ζ αζθαιήο επεμεξγαζία θαη αδξαλνπνίεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ, πνπ παξακέλνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ 

αμηνπνίεζεο. 

 

 Ζ εμάιεηςε ηεο πξαθηηθήο ηεο ηειηθήο δηάζεζεο θαη απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ ρσξίο  

λα  πξνεγείηαη επεμεξγαζία ηνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη ε 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία. 

 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα Α.Δ.Κ.Κ.) γηα θάζε θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ απνηειεί θχξην 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν. Κάζε θξάηνο κέινο πξέπεη λα ζρεδηάζεη, νξγαλψζεη, εγθαηαζηήζεη, 

αλαπηχμεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα πεξηβαιινληηθά νξζνινγηθφ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκν 

δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

ρψξαο.  

 

Ζ ράξαμε ηεο εζληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε ζέζπηζε ηνπ αληίζηνηρνπ εζσηεξηθνχ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη βαζηθνί ππιψλεο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε θάζε θξάηνο-κέινο. Γεδνκέλνπ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κία θνηλφηεηα 

κε πνιιά εζληθά πξφζσπα, ελζαξξχλεηαη θαη επηβάιιεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ κε θχξην ζηφρν ηελ εθαξκνγή ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best 

practices). Βέβαηα θάζε δξάζε ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εζληθέο, θνηλσληθέο, εζηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο- κέινπο ηεο έλσζεο. 
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1.3 Διιεληθή λνκνζεζία 

 

ην ειιεληθφ λνκηθφ ζχζηεκα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εθδνζεί πιήζνο λφκσλ θαη θνηλψλ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. 

 

Δηδηθφηεξα θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά έρνπλ εθδνζεί: 

 

α. Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην 

Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ. Ζ εθπφλεζε ησλ νπνίσλ ήηαλ απαίηεζε ηνπ λφκνπ 

4042/2012 (άξζξα 22, 23 θαη 35) θαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 2008/98/ΔΚ (άξζξα 28 

θαη 29) ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ. Σα δχν πξναλαθεξζέληα ζρέδηα θπξψζεθαλ κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. Οηθ. 51373/4684/25 Ννε  2015 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ Β’  2706/15 Γεθ 2015). 

 

β. Ο λφκνο 4280/2014 (ΦΔΚ Α’ 159/8 Απγ 2014) «Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη 

ηδησηηθή πνιενδφκεζε – Βηψζηκε αλάπηπμε νηθηζκψλ. Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». Δηδηθφηεξα ζηα άξζξα 51 θαη 52 αλαθέξεηαη φηη δίλεηαη ε άδεηα ζε ζπγθεθξηκέλα θαη 

εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ λα πξνρσξνχλ ζε ελαπφζεζε, 

επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο ζε κεηαιιεία θαη ιαηνκεία, ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ πιένλ θαη δελ έρεη γίλεη 

απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

γ. Ο λφκνο 4042/2012 (ΦΔΚ Α’ 24/13 Φεβ 2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ – θιπ». Όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ λφκνπ, απηφο ν λφκνο είλαη ε 

αλαγθαία ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία ηεο ΔΔ πνπ εθδφζεθε ην 2008. 

Παξαηεξείηαη έηζη κηα θαζπζηέξεζε ηεο ηάμεσο ησλ 4 εηψλ πεξίπνπ. Με ηνλ παξφληα λφκν ην 

πλεχκα ηνπ λνκνζέηε επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηελ πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθχθισζεο θαη γεληθψο ηεο αλάθηεζεο ησλ 

απνβιήησλ. Με ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο 

ΥΤΣΑ. Δπίζεο σζείηαη ε ινγηθή ηεο θπθιηθήο πφιεο θαη θπθιηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, ζηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

φινπ ηνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα απφβιεηα. 

 

δ. Ο λφκνο 3854/2010 (ΦΔΚ Α’ 94/23 Ηνπλ 2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ν νπνίνο επηθαηξνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ην Ν. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θιπ» (ΦΔΚ Α’ 179/6 Απγ 

2001). Δπηδίσμε ηνπ λνκνζέηε είλαη κε ηελ ζέζπηζε ησλ δπν λφκσλ, λα πεξηγξαθνχλ θαη λα 

ζεζκνζεηεζνχλ ηα κέηξα θαη νη δξάζεηο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 
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πξντφλησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, ηελ αλαθχθισζε ηνπο θαη γεληθά 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. 

 

ε. Δληζρπηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά εθδφζεθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. 

36259/1757/Δ103 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) (ΦΔΚ Β’ 1312/24 Απγ 2010). Με ηελ 

απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ην πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ, θαζνξίδνληαη 

νη απαηηνχκελνη φξνη θαη νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ 

ΑΔΚΚ θαη βέβαηα ζεζκνζεηνχληαη θαη νη αλάινγεο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε 

ηα πξνβιεπφκελα. 

 

Δπηπιένλ έρνπλ εθδνζεί θαη νη παξαθάησ λφκνη, νη νπνίνη εκπιέθνληαη έκκεζα ζηελ παξαγσγή 

θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ, απηνί είλαη: 

 

α. Ο λφκνο 4030/2011 (ΦΔΚ Α’ 249/25 Ννε 2011) «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ 

δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». Σν άξζξν 40 αλαθέξεηαη ζηα ΑΔΚΚ. 

Ρπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ ζε 

πθηζηάκελα αλελεξγά ιαηνκεία, αλεμάξηεηα ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ ρψξνπ ησλ 

ιαηνκείσλ. 

 

β. Ο λφκνο 4067/2011 (ΦΔΚ Α’ 79/9 Απξ 2012) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο». ην 

άξζξν 17 ηνπ λφκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε «Καηαζθεπέο θαη θπηεχζεηο ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο 

θαη πεξηθξάμεηο», γίλεηαη κλεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θάζε θηηξίνπ, παξάγνληαη ΑΔΚΚ απφ εθζθαθέο θαη 

θαηαζθεπέο θαη πξέπεη θάζε θνξά λα ηεξείηαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα.  

 

1.4 Οξηζκνί γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ [1]  

 

Με ηνλ ζπλνιηθφ φξν Απφβιεηα απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο αλαθεξφκαζηε 

ζε έλα ζχλνιν αλνκνηνγελψλ απνβιήησλ πνπ γηα ιφγνπο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπο ηα 

θαηεγνξηνπνηνχκε ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα. Δίλαη πιηθά πνπ παξάγνληαη σο απφβιεηα απφ 

νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ θαηαζθεπέο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ αιιά θαη εθζθαθέο 

θαζψο θαη θπζηθέο (πιεκκχξεο, ζεηζκνχο) ή πάζεο θχζεσο θαηαζηξνθέο. Δληφο ησλ ΑΔΚΚ 

δχλαηαη λα πεξηέρνληαη ηφζν αλαθπθιψζηκα θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά (μχιν, 

αινπκίλην, ζίδεξν) φζν θαη πνιχ επηθίλδπλα πιηθά (π.ρ. ηνμηθά). 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη ζεκαληηθφηεξνη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη 

δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ νξηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η 

θαζψο θαη ζηα λνκηθά θείκελα (Νφκνπο, Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θιπ) ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 
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1.4.1 Απόβιεηα [2] 

Χο απφβιεην ραξαθηεξίδεηαη θάζε πιηθφ ή αληηθείκελν ην νπνίν ν θάηνρφο ηνπ δελ ην 

ρξεηάδεηαη θαη ην απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη λα ην απνξξίςεη. ηα απφβιεηα πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο θαη πιηθά ή αληηθείκελα πνπ ν θάηνρνο ηνπ ππνρξενχηαη λα ην απνξξίςεη δηφηη είλαη 

επηθίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα πγεία.. 

 

1.4.2 Απόβιεηα από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) 

Κάζε πιηθφ ή αληηθείκελν απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ ζεσξείηαη σο 

απφβιεην, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ ΦΔΚ 1312 Β/24 Απγ 2010.(φπσο ζθπξφδεκα, ηνχβια, πιαθάθηα, θεξακηθά, γπαιί 

μχιν, κέηαιια θιπ) 

 

1.4.3 Γηαρείξηζε ΑΔΚΚ 

Χο δηαρείξηζε ΑΔΚΚ νξίδεηαη έλα πιέγκα ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ 

ρψξα. Απηέο είλαη ε ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε κεηαθφξησζε, ηπρφλ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ή 

κφληκε απνζήθεπζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε δηάζεζε ησλ ΑΔΚΚ. ην φιν πιαίζην δξάζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη ε επνπηεία φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ησλ 

εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο ρψξνο απνζήθεπζεο 

(πξνζσξηλφο ή κφληκνο), ρψξνο κεηαθφξησζεο, ρψξνο αμηνπνίεζεο θαη ρψξνο δηάζεζεο ησλ 

ΑΔΚΚ κεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

1.4.4 Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΔΚΚ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ απνηειεί έλα πιαίζην ελεξγεηψλ θαη 

δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο ή κφληκεο  

απνζήθεπζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΑΔΚΚ. Απψηεξνο 

ζθνπφο είλαη ηα ΑΔΚΚ λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγα, 

έηζη ψζηε λα δχλαηαη λα επηζηξέςνπλ ζην ξεχκα ηεο αγνξάο ή λα δχλαηαη λα πξνσζεζνχλ γηα  

άιιεο ρξήζεηο. 

 

1.4.5 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

Δίλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα δνκηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ πξνζεθηηθά απφ ηα θηίξηα πνπ θαηεδαθίδνληαη ή απφ θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ή απφ θπζηθέο ή άιινπ είδνπο θαηαζηξνθέο. Απηά ηα πιηθά ζπιιέγνληαη 

θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ θαη 

θαηαζθεπάζηεθαλ. Απνδίδνληαο έηζη ζε απηά ηα πιηθά έλα δεχηεξν θχθιν δσήο. 

 

1.4.6 Δπεμεξγαζία 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο μεθηλάεη απφ ηελ θάζε ηεο αξρηθήο δηαινγήο. ε απηή ηε θάζε 

δηαρσξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ηα είδε αλά είδνο. ηε ζπλέρεηα ηα πιηθά πξνσζνχληαη ζε  

εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ΑΔΚΚ κε απψηεξν ζθνπφ λα  πεξηνξηζζεί  

ν φγθνο θαη λα αδξαλνπνηεζνχλ νη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνπλ. Έηζη ζα 

δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά ηνπο θαη ζα βειηηζηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ησλ ρξήζηκσλ 

πιψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά. 
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1.4.7 Αλαθύθισζε 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο εθαξκφδεηαη ζε φζα πιηθά θαη αληηθείκελα απνηεινχληαη απφ 

αλαθπθιψζηκα πιηθά (πρ μχιν, γπαιί, πιαζηηθφ θιπ). Απηά ηα πιηθά ζπιιέγνληαη μερσξηζηά θαη 

ηπγράλνπλ εηδηθήο επαλεπεμεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ. 

 

1.4.8 Αλάθηεζε ελέξγεηαο 

Απνηειεί ηελ έζραηε βαζκίδα αμηνπνίεζεο ησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ. Σα απφβιεηα, 

νπζηαζηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκε χιε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Πάληα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο πξνθπιάμεηο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

δίλεηαη ζηελ απνπζία επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα απφβιεηα.. 

 

1.4.9 Αμηνπνίεζε 

Ζ έλλνηα ηεο αμηνπνίεζεο νξίδεηαη πνιχ ηερλνθξαηηθά θαη πεξηγξαθηθά θαη είλαη θάζε εξγαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα IV.Β (εξγαζίεο αμηνπνίεζεο) ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΚΤΑ 

50910/2727/2003, ΦΔΚ 1909 Β/2003. Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε θχξην 

γλψκνλα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ θηιηθέο κε ην 

πεξηβάιινλ. 

 

1.5 Πνζνηηθνί ζηόρνη γηα ηελ ζπιινγή – αμηνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ 
 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΦΔΚ 1312Β/24 Απγ 2010, ζην άξζξν 12 θαζνξίδνληαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ ζηε 

ρψξα. Ζ επηηαγή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ 

ΑΔΚΚ αθνξά φια ηα πιηθά θαη αληηθείκελα εθηφο απφ ηα ρψκαηα θαη ηηο πέηξεο πνπ 

εκπεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο θαζψο θαη απφβιεηα απφ εθζθαθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ  

επηθίλδπλεο νπζίεο. Γηα ηα αλσηέξσ απαηηείηαη μερσξηζηή θαηαγξαθή, δηαρείξηζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ έηζη ψζηε νη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ λα κελ επεξεάζνπλ ηελ 

αλζξψπηλε δσή ή ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ ελ γέλεη. 

 

Οη πνζνηηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηε λνκνζεζία ραξαθηεξίδνληαη αξθεηά θηιφδνμνη. Καη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

 α. Μέρξη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012, δειαδή 16 κήλεο κεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ 

1213Β/ 24 Απγ 2010, ζα έπξεπε ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε ελέξγεηαο 

απφ πιηθά απνβιήησλ θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο λα είρε αλέιζεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ ζε φιε ηε ρψξα. 

 

 β. Μέρξη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015, ζα έπξεπε ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη 

αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ πιηθά απνβιήησλ θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο λα είρε 

αλέιζεη θαη’ ειάρηζηνλ ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ ζε φιε ηε 

ρψξα. 

 

γ. Μέρξη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020, δειαδή ζε 16 κήλεο πεξίπνπ απφ ζήκεξα, ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ πιηθά απνβιήησλ θαζψο θαη ε 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο λα έρεη αλέιζεη θαη’ ειάρηζηνλ ζην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο 

ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ ζε φιε ηε ρψξα. 
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Ηδηαίηεξν θαη θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ηεζέλησλ ζηφρσλ είλαη ε 

θαηαγξαθή θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ ζε φιε ηε ρψξα. Με ην αληηθείκελν 

απηφ ζα αζρνιεζνχκε ζην επφκελν θεθάιαην. 
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2
ν
 Κεθάιαην Παξαγσγή ΑΔΚΚ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθφ κνριφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια 

φκσο  απαηηεί  ηελ  θαηαλάισζε  πνιιψλ  θπζηθψλ  πφξσλ  θαη  πξψησλ  πιψλ.  ε  παγθφζκηα  

θιίκαθα  ζε  θαηαλάισζε  θπζηθψλ  πφξσλ  πξψηε  έξρεηαη  ε  βηνκεραλία ηξνθίκσλ  θαη  

αθνινπζεί  ε  θαηαζθεπαζηηθή  βηνκεραλία. [4] 

ηνλ  θχθιν  δσήο  ελφο  θηηξίνπ  ή  ελφο  έξγνπ  ππνδνκήο  γεληθφηεξα  θαηαλαιψλνληαη  

θπζηθέο  πξψηεο χιεο  γηα  ηελ  εμφξπμε  ησλ  νηθνδνκηθψλ  πιηθψλ.  ηε  ζπλέρεηα  γίλεηαη  

επεμεξγαζία  θαη  δηαινγή  ησλ  θπζηθψλ  πξψησλ  πιψλ.  Αθνινπζεί  ε  δηαδηθαζία  ζχδεπμεο  

θαη  ζχλζεζεο  ησλ  απαξαίηεησλ  νηθνδνκηθψλ  πιηθψλ.  Έπεηηα  γίλεηαη  ε  θαηαζθεπή  θαη  ε  

παξάδνζε  πξνο  ρξήζε  ηνπ  θηηξίνπ  ή  ηνπ  έξγνπ  ππνδνκήο.  Μεηά  ην  ηέινο  ηεο  δηάξθεηαο  

δσήο  ηνπ  έξγνπ  αθνινπζεί  ε  θαηεδάθηζε  ηνπ  θαη  ε  δηάζεζε  ησλ  απνξξηκκάησλ. 

 

 
 

 

Σρήκα 1 Γξακκηθό κνληέιν παξαγσγήο δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

(Ιδία επεμεξγαζία) 

 

Μέζα  απφ  απηφ  ην  κνληέιν  ηνπ  θχθινπ  δσήο  ησλ  νηθνδνκηθψλ  πιηθψλ  γίλεηαη  

θαηαλνεηή  ε  αιφγηζηε  ζπαηάιε  θπζηθψλ  πφξσλ  θαη  ελέξγεηαο.  ίγνπξα  ππάξρεη  

δπλαηφηεηα  πνιχ  κεγάιεο  βειηίσζεο  ηεο  φιεο  δηαδηθαζίαο  θαη  επαλαρξεζηκνπνίεζε  θαη  

αλαθχθισζε  ησλ  νηθνδνκηθψλ  πιηθψλ.  ε  απηή  ηελ  επαλαρξεζηκνπνίεζε  θαη  ελαιιαθηηθή  

δηαρείξηζε  ηνπο  ζα  εζηηάζνπκε  ζηελ  παξνχζα  εξγαζία. 

 

 

 

 

 

 

Εμόξπμε πξώηωλ πιώλ 

Δηαδηθαζία ζύδεπμεο θαη 
ζύλζεζεο ηωλ πιηθώλ 

Καηαζθεπή – Χξήζε έξγνπ 

Καηεδάθηζε 

Πεξηνρή δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληνο Επεμεξγαζία θαη δηαινγή ηωλ 

πιηθώλ 

Δηάζεζε 
απνξξηκκάηωλ 
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2.2 Αηηίεο θαη ζηάδηα πξνέιεπζεο ησλ ΑΔΚΚ 

 

 Καζφια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ελφο έξγνπ ππνδνκήο ή ελφο θηηξίνπ πξνθαινχληαη απφβιεηα 

ΑΔΚΚ. Οη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγσγήο ΑΔΚΚ είλαη: 

 

α. Κάζε είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ θνξέα, φπσο θαηαζθεπή 

θαηνηθηψλ ή θηηξίσλ εξγαζίαο, αλαθαηλίζεηο εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαηνηθηψλ ή θηηξίσλ εξγαζίαο, 

δηακφξθσζε ρψξσλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο φπσο παηδηθέο ραξέο, πάξθα, πιαηείεο, πεδνδξφκηα 

θιπ., θαηεδαθίζεηο παιαηψλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ θηηξίσλ ή παξάλνκσλ πξνζζεθψλ. 

 

β. Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο απηνθηλεηφδξνκνη (π.ρ. 

Δγλαηία νδφο), ζήξαγγεο, γέθπξεο, ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο, πδξαπιηθά έξγα, απνρεηεπηηθά 

έξγα θιπ. 

 

Γηα λα απνθαιπθζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο παξαγσγήο ησλ ΑΔΚΚ πξέπεη λα γίλεη κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη λα εμεηαζηνχλ φινη νη παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ παξαγσγή ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ. Πξέπεη λα εμεηαζηεί, επίζεο, ην νηθνδνκηθφ έξγν 

ή ην έξγν ππνδνκήο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ απφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξήζε – 

ιεηηνπξγία κέρξη θαη ηελ θαηεδάθηζε. 

 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ησλ ΑΔΚΚ απνηειεί ε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

ε απηή εκπιέθνληαη δηάθνξνη δξψληεο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, ν ρξήζηεο ηνπ έξγνπ, ν ζρεδηαζηήο 

θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ. Πξέπεη απφ ηελ αξρή λα παξζνχλ θάπνηεο απνθάζεηο θεθαιαηψδνπο 

ζεκαζίαο θαη αξγφηεξα λα κελ αλαζεσξεζνχλ γηαηί απηφ ζα έρεη πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΔΚΚ θαη βέβαηα θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ησλ ΑΔΚΚ θαη γεληθά ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαζψο θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ απηψλ, παίδεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

αζρνιεζεί απηφ θαζαπηφ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. ε απηφ ην ζηάδην θνκβηθφο είλαη ν 

ξφινο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο. Απηνί πξέπεη λα εκθπζήζνπλ ζε 

φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζπλεξγεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ν θαζέλαο θαιείηαη λα πινπνηήζεη. ε απηφ ην ζηάδην 

κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

έξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Σέινο, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ έξγνπ θέξεη βαξχηαηε επζχλε 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ ΑΔΚΚ, ζε απηφ ην ζηάδην. Βέβαηα απηφ ην ζηάδην είλαη πνιιά ρξφληα 

κεηά απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη επειπηζηνχκε φηη ζα έρνπλ βειηησζεί νη ηερληθέο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ κέρξη ηφηε. Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη φισλ ησλ πνιηηψλ 

γεληθφηεξα απνηειεί ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο παηδείαο. 
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2.3 Καηαλνκή ησλ ΑΔΚΚ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο 

 

Σα απφβιεηα ΑΔΚΚ εκπεξηέρνπλ έλα πνιχ κεγάιν θάζκα πιηθψλ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

νκνηνγελή (ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα απνηειείηαη απφ ζθπξφδεκα θαη ράιπβα) αιιά κπνξεί λα 

είλαη θαη αλνκνηνγελή (ακίαληνο, πιίλζνη θαη γπαιί).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 2 Πνζνζηηαία θαηαλνκή ΑΔΚΚ ζε θάζκα πιηθώλ 

(Πεγή: www.eoan.gr) 

 

Έηζη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο ηα ΑΔΚΚ θαηαηάζζνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο. 

 

2.3.1 Απόβιεηα από εθζθαθέο 

 

Γηα ηελ παξαγσγή θάζε νηθνδνκηθνχ έξγνπ ή έξγνπ ππνδνκήο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

αδξαλψλ πιηθψλ. Απηά παξάγνληαη πάληα απφ εξγαζίεο εθζθαθήο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

άιιεο πεξηνρέο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη κηα δηαζπνξά 

ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιεί ην ελ ιφγσ έξγν. 

 

Πνιιά απφβιεηα απφ εθζθαθέο πξνθαινχληαη απφ ηα ππφγεηα έξγα ππνδνκήο (πρ. κεηξφ 

Αζήλαο, κεηξφ Θεζζαινλίθεο, ζήξαγγεο Σεκπψλ θιπ). 

 

Τιηθά εθζθαθψλ πξνέξρνληαη θαη απφ θπζηθά θαηλφκελα φπσο θαηνιηζζήζεηο πξαλψλ,  

ζεηζκηθέο δνλήζεηο, ππεξρεηιίζεηο πνηακψλ θαη ξεκάησλ θιπ. 

 

Ζ γεσινγηθή ζχζηαζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο πνηθίιεη αλάινγα κε ηε κνξθνινγία, ηα 

γεσηερληθά θαη γεσινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. πλήζσο απνηεινχληαη απφ πέηξεο, ραιίθη 

δηαθφξνπ θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, άκκν, άξγηιν θιπ. 

 

2.3.2 Απόβιεηα από θαηαζθεπέο 

 

Σα απφβιεηα απηά απνηεινχλ πιηθά ηα νπνία είηε πεξηζζεχνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο, 

είηε είλαη ειαηησκαηηθά (ζπαζκέλα πιαθάθηα, ζπαζκέλα ηδάκηα, άρξεζηα μχια θιπ). ηνλ απιφ 

θαζεκεξηλφ εξγαδφκελν ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ππάξρεη κηα ξήζε ε νπνία ιέεη «αλ δελ 

πεξηζζέςεη, δελ θηάλεη». Απηφ κεηαθξάδεηαη φηη πρ. γηα λα ζηξψζεηο κηα επηθάλεηα 20 
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ηεηξαγσληθά κέηξα κε πιαθάθηα, δελ κπνξεί λα έρεη αθξηβψο 20 ηεηξαγσληθά κέηξα πιαθάθηα. 

Γηαηί θάπνην ζα ζπάζεη, θάπνην ζα ξαγίζεη θιπ. Έηζη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρεηο 

22 ηεηξαγσληθά κέηξα πιαθάθηα. Σειηθά ζα πεξηζζέςνπ θάπνηα νηθνδνκηθά πιηθά. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη πνιχ πην εχθνιε απφ ηα 

πιηθά απφ θαηεδαθίζεηο. Υξεηάδεηαη νξγάλσζε, ηάμε θαη επίβιεςε γηα ηελ ζπιινγή φισλ ησλ 

αρξήζησλ ή πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ηελ ρξεζηή δηαρείξηζε ηνπο. Καζνξηζηηθφο θαη εδψ είλαη 

ν ξφινο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ αιιά θαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θάζε εξγαδνκέλνπ. 

 

Σα απνξξίκκαηα απηά είλαη θπξίσο πιαθάθηα, μχια, αινπκίλην, κέηαιια, θαιψδηα, ρξψκαηα, 

επηρξίζκαηα, κάξκαξα, γχςνο, κνλσηηθά πιηθά θιπ. Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ απνξξηκκάησλ 

απφ θαηαζθεπέο απνηεινχλ νη ζπζθεπαζίεο φισλ απηψλ ησλ πιηθψλ πνπ είλαη είηε ράξηηλεο είηε 

πιαζηηθέο θαη κε θαηάιιειε δηαρείξηζε κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή θαη λα 

αλαθπθισζνχλ. 

 

2.3.3 Απόβιεηα από θαηεδαθίζεηο 

 

Σα απφβιεηα απφ θαηεδαθίζεηο, κεξηθέο ή νιηθέο αλαθαηλίζεηο απνθαινχληαη ζηελ 

θαζνκηινπκέλε θαη κπάδα. Απηά ηα πιηθά είλαη ζπλήζσο αλνκνηνγελή. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

θηηξίνπ, ηε ρξήζε ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ην κέγεζνο θαη ηελ κνξθή ηνπ, ηα απφβιεηα απφ 

θαηεδαθίζεηο πνηθίινπλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ελδηαθέξνλ έρνπλ ηα απφβιεηα απφ 

θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. 

 

Λφγσ ηεο κεγάιεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ πιηθψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο θαηεδαθίζεηο ή  ηηο 

αλαθαηλίζεηο πξνθχπηεη αληίζηνηρα θαη κεγάινο βαζκφο δπζθνιίαο ζηελ δηαρείξηζε, δηαινγή θαη 

ζπιινγή ηνπο. 

 

Γη’ απηφ ην ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί ηξείο κέζνδνη θαηεδάθηζεο: 

 

α. Καηεδάθηζε κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. Απηή ε κέζνδνο είλαη ε θιαζζηθή κέζνδνο 

θαηεδάθηζεο θαηά ηελ νπνία φια ζρεδφλ ηα πιηθά ζεσξνχληαη παιηά θαη άρξεζηα (κπάδα) θαη ν 

κφλνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπο είλαη ε ζπιινγή ηνπο θαη ε δηάζεζε ηνπο ζε ρσκαηεξή. 

 

β. Δπηιεθηηθή θαηεδάθηζε. Χο επηιεθηηθή θαηεδάθηζε ραξαθηεξίδεηαη ε επηκειεκέλε 

αθαίξεζε, απνκάθξπλζε ή/θαη επεμεξγαζία θάπνησλ ρξήζηκσλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ζπζηαηηθψλ, πξηλ απφ ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ. Γειαδή γίλεηαη 

επηκειεκέλε θαη πξνζεθηηθή αθαίξεζε φισλ ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνχζηα ή κεηά απφ θάπνηα επηδηφξζσζε θαη βειηίσζε 

(πρ. θνπθψκαηα, ζεξκαληηθά ζψκαηα, ζεξκνζίθσλαο, πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θιπ). 

 

Οξηζκέλα είδε θαη πιηθά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή αμία. 

Όπσο παιηά έπηπια, ελζχκηα, θάδξα θιπ. Απηά πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ κε πεξηζζή επηκέιεηα, 

λα ζπζθεπαζζνχλ, λα κεηαθεξζνχλ κε πξνζνρή θαη λα ζπληεξεζνχλ έηζη ψζηε λα αλαδεηρζεί ε 

αμία ηνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, κεγάιε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλίρλεπζε θαη αλαγλψξηζε πιηθψλ πνπ 

δχλαηαη λα πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο νπζίεο. Απηά ηα πιηθά πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο 

αλάινγεο, αλαγθαίαο θαη απαξαίηεηεο εηδηθήο επεμεξγαζίαο έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ 

εγθαίξσο γηα λα κελ κνιχλνπλ ην ξεχκα ησλ απνβιήησλ, αιιά θπξηφηεξα λα κελ κνιχλνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ θαη γεληθφηεξα λα απνθεπρζεί ε 

κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηκεκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ ζηνηρείσλ πιεξψζεσο ηεο θαηαζθεπήο 

(ηνηρνπνηία, κνλσηηθά πιηθά θιπ). 

 

Σα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ, επηγξακκαηηθά είλαη 

ηα εμήο: 

 

1/ Απνκάθξπλζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ επίπισλ θαη άιισλ θηλεηψλ ππαξρφλησλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 

2/ Αλίρλεπζε, αλαγλψξηζε θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ δχλαηαη λα πεξηέρνπλ 

θάπνηα επηβιαβή νπζία θαη απαηηείηαη εηδηθή επεμεξγαζία ηνπο (π.ρ. ακίαληνο, ρεκηθά θιπ).  

 

3/ Αθαίξεζε κεηά πξνζνρήο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Απηά κπνξεί λα είλαη ηα θνπθψκαηα (πφξηεο, παξάζπξα, ηδάκηα), ηα νπνία είηε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα είηε ρξήδνπλ θάπνηαο κηθξήο επηδηφξζσζεο ή επηζθεπήο. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ θαη ηα κνλσηηθά πιηθά, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο. 

 

4/ Δάλ ζην θηίξην πξνο θαηεδάθηζε ππάξρεη ζηέγε, κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε φια ηα 

πιηθά πνπ εχθνια κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ (πρ θεξακίδηα, θνξθηάδεο θιπ). ηε ζπλέρεηα λα γίλεη  

απνζπλαξκνιφγεζε ηεο ζηέγεο (κεθίδεο, ηεγίδεο, πέηζσκα), κεηαθνξά ηα εχρξεζησλ πιηθψλ 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, φπνπ απηφ είλαη επηζπκεηφ. 

 

5/ Θα γίλεη ε θαηεδάθηζε ησλ ηνίρσλ. Μπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά ή/θαη κε  αδηαηάξαθηε 

θνπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

 

6/ Σέινο έλαο πνιχ αξρηθφο δηαρσξηζκφο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ απφ 

άρξεζηα πιηθά κπνξεί λα ιάβεη ρψξα επηηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

 

ην ηέινο απνκέλεη κφλν ν θέξνλ νξγαληζκφο ηεο θαηαζθεπήο ν νπνίνο θαηεδαθίδεηαη 

ηκεκαηηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνζσπηθνχ. ε κεγάια θηίξηα φπσο μελνδνρεία 

αθνινπζείηαη φιε ε πξνεγνχκελε κέζνδν θαηεδάθηζεο θαη γηα ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ 

επηιέγεηαη ε θαηεδάθηζε ηνπ κε ειεγρφκελεο εθξήμεηο κε εθξεθηηθέο χιεο. 

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ (π,ρ ακίαληνο θιπ). Πξέπεη λα γίλεηαη 

αθαίξεζε απηψλ ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ, απφ πηζηνπνηεκέλα ζπλεξγεία εηδηθά γηα απηή ηελ 

εξγαζία, θαη ηα επηθίλδπλα πιηθά πνπ ζπγθεληξψλνληαη λα πξνσζνχληαη ζε θαηάιιεινπο 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε πεξαηηέξσ αζθαιή δηαρείξηζε ηνπο. 

 

Ζ κέζνδνο ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπκβαηηθφ ηξφπν θαηεδάθηζεο. Απηά είλαη: 

 

1/ Ζ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ξπζκνχ θαηεδάθηζεο. Απηφ πξνθχπηεη σο απαίηεζε 

ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα πξφθιεζε ιηγφηεξεο ελφριεζεο ζην εγγχο θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Αιιά θαη γηα φζν ην δπλαηφλ ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο θαηεδάθηζεο (κείσζε ησλ εξγαηηθψλ). 

 

2/ Σν κεγαιχηεξν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη (θπξίσο ζε αλζξσπνψξεο εξγαζίαο) ζε 

ζχγθξηζε κε ην θφζηνο θαηεδάθηζεο κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν. Γηαηί ζίγνπξα απαηηείηαη ε 

δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ αξηζκεηηθά αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 
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3/ Ο θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη ζην λα κελ ππάξρνπλ αγνξαζηέο λα πξνκεζεπηνχλ ηα πιηθά 

πνπ έρνπλ επηκειψο αθαηξεζεί απφ ην θηίξην θαη δελ ζα ππάξμεη δήηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιηθψλ πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηελ αμία ηνπο θαη λα ππάξρεη 

νηθνλνκηθφ ζέκα. 

 

4/ Οη απμεκέλεο αλάγθεο ζε εθπαηδεπκέλν, θαη ζα ιέγακε πεξηβαιινληηθά 

ζπλεηδεηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ, γηαηί είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζεθηηθφο δηαρσξηζκφο, ε δηαινγή, 

ε ηαπηνπνίεζε θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ψζηε ηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ επηθίλδπλα πιηθά θαη νπζίεο. 

 

γ. Μεξηθψο επηιεθηηθή θαηεδάθηζε. Απηή ε κέζνδνο απνηειεί κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε 

κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο. Σα απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηήλ ηε κέζνδν θαηεδάθηζεο είλαη ζαθψο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη ηεο ζπκβαηηθήο. Γελ 

κπνξνχλ φκσο λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηεο επηιεθηηθήο 

θαηεδάθηζεο. Ζ κεξηθψο επηιεθηηθή θαηεδάθηζε είλαη κηα κέζε ιχζε αλάκεζα ζηελ ζπκβαηηθή 

κέζνδν θαηεδάθηζεο θαη ζηελ επηιεθηηθή κέζνδν θαηεδάθηζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή 

ηεο πξνζθεξφηεξεο κεζφδνπ θαηεδάθηζεο είλαη απνηέιεζκα ζχλζεζεο θαη ζχγθξηζεο πνιιψλ 

παξαγφλησλ ηφζν ηερληθψλ, φζν νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ. 

 

πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ην πιήζνο ησλ πιηθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηεδάθηζεο, είλαη αλνκνηνγελή θαη εηεξφθιηηα. Μεηαμχ άιισλ παξάγνληαη ρψκα (δηαθφξσλ 

εηδψλ θαη ηχπσλ), ραιίθη (δηαθφξσλ δηαηνκψλ), θνκκάηηα ή ζηνηρεία απφ  ζθπξφδεκα (άνπιν θαη 

νπιηζκέλν), επηρξίζκαηα, πιίλζνη (ηνχβια, ηζηκεληφιηζνη), πιάθεο επηζηξψζεσο, πιαθάθηα, θιπ. 

 

2.3.4 Απόβιεηα νδνπνηίαο 

 

Χο απφβιεηα νδνπνηίαο ζεσξνχληαη φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ησλ νδνζηξσκάησλ. Απηά είλαη αζθαιηηθά πιηθά, πιηθά ηεο ππφβαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο αιιά 

θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο ησλ νδψλ. Απηά είλαη άζθαιηνο, 

πίζζα, ραιίθη θαη ζθχξα δηαθφξνπ θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο. ηα πιηθά νδνπνηίαο επίζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο επηθνπξηθέο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ησλ νδψλ, ην ειεθηξνινγηθφ δίθηπν θαη ηα κεηαιιηθά ή 

ηζηκεληέληα δηαρσξηζηηθά ησλ δξφκσλ. Έηζη ηα πιηθά πνπ παξάγνληαη είλαη ζθπξφδεκα, ραιθφο 

ή άιια κέηαιια, πιαζηηθνί ή ηζηκεληέληνη αγσγνί, αινπκίλην θιπ. Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ 

πιηθά είλαη αλαθπθιψζηκα θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελα.  

 

2.4 Οηθνδνκηθά Απνξξίκκαηα ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηα δηαηηζέκελα ζηνηρεία, θάζε  ρξφλν  παξάγνληαη  ζηελ  Διιάδα    πεξηζζφηεξνη  

απφ  200  εθαηνκκχξηα  ηφλνη  νηθνδνκηθά  απνξξίκκαηα  απφ  ηα  νπνία  σο δπλάκελα λα 

αλαθπθισζνχλ είλαη κφλν  ην  25  % απηψλ. 

Ο ξπζκφο  ησλ  θαηεδαθίζεσλ  θηηξίσλ ζηελ Διιάδα είλαη  ρακειφο, ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο 

έθξεμεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ Διιάδα κεηά ην ηέινο ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ 1949-1950. ηηο επφκελεο δεθαεηίεο (2020 – 2030) έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ζηελ Διιάδα ζα θηάζεη ην φξην δσήο ηνπ θαη εθηηκάηαη φηη ζην  άκεζν  

κέιινλ  έλαο  πνιχ ζεκαληηθφο  αξηζκφο θηηξίσλ ζα απαηηήζεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ  

επηζθεπήο ή θαη αθφκε  θαηεδαθίζεσλ. Γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη δξακαηηθά ηνλ  φγθν  ησλ 

νηθνδνκηθψλ απνβιήησλ. Φπζηθά ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζην ιεθαλνπέδην ηεο 

Αηηηθήο. Δηδηθφηεξα  νη πξψηεο  πνιπθαηνηθίεο  πνπ  νηθνδνκήζεθαλ  ζηελ  Αζήλα  ηελ  

δεθαεηία  1955-1965  νινθιεξψλνπλ  ηνλ  πξνβιεπφκελν  θχθιν  δσήο  ηνπο  (75  ρξφληα)  ην  

2030-2040.  Πξέπεη  λα  ππάξμεη  απφ  ηψξα  πξφβιεςε  γηα  ηελ  δηαρείξηζε  απηψλ  ησλ  

νηθνδνκηθψλ  απνβιήησλ  πνπ  ζα  παξαρζνχλ. 
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2.5. Σνπνγξαθία ησλ ρώξσλ παξαγσγήο ΑΔΚΚ 

 

Σα ΑΔΚΚ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπσο: 

 

α. πεξηνρέο πνπ πξνυπήξρε έλα νίθεκα/θηίξην θαη ζα θαηεδαθηζηεί  θαη δελ πξνβιέπεηαη 

λα δνκεζεί μαλά (πρ απζαίξεηε δφκεζε). ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε απφβιεηα απφ 

θαηεδάθηζε. 

 

β. πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη έλα πθηζηάκελν νίθεκα/θηίξην, ην νπνίν ζα θαηεδαθηζηεί 

θαη νπζηαζηηθά ζηε ζέζε ηνπ ζα αλεγεξζεί έλα λέν θηίξην. ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε 

απφβιεηα θαη απφ θαηεδάθηζε θαη απφ θαηαζθεπή. 

 

γ. πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ νηθνδνκήκαηα/θηίξηα ηα νπνία ρξήδνπλ είηε κεξηθήο είηε 

νιηθήο αλαθαίληζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε παξάγνληαη απφβιεηα θαη απφ θαηεδάθηζε θαη απφ 

θαηαζθεπή. 

 

δ. πεξηνρέο νη νπνίεο ήηαλ αδφκεηεο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα θηίξηα. (πρ. νηθηζηηθή 

αλάπηπμε, έληαμε ζην ζρέδην πφιεο θιπ). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζα παξαρζνχλ απφβιεηα 

απφ εθζθαθέο θαη απφβιεηα θαηαζθεπψλ. 

 

ε. ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ έξγα νδνπνηίαο θαη δηάθνξα άιια ηερληθά έξγα 

πρ γέθπξεο, ζήξαγγεο θιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα παξαρζνχλ απφβιεηα θαηαζθεπψλ. 

 

ζη. ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα ιάβνπλ ρψξα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο 

ηνπ νδνζηξψκαηνο. ε απηή ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα παξαρζνχλ απφβιεηα νδνπνηίαο. 

 

2.6. Δθηηκώκελε παξαγόκελε πνζόηεηα ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα 

 

Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα αμηφπηζηα ιεπηνκεξή δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαγφκελε πνζφηεηα ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα, αιιά κφλν εθηηκήζεηο πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ εθδνζέλησλ αδεηψλ θαηαζθεπήο θαη θαηεδάθηζεο. Εψληαο ζε απηή ηε ρψξα θαη 

γλσξίδνληαο θαηαζηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, είλαη επξέσο γλσζηφ φηη κεγάιεο 

πνζφηεηεο ΑΔΚΚ, θπξίσο ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα, θαηαιήγνπλ λα 

απνξξίπηνληαη, ρσξίο θακία επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε, ζε παξάλνκεο ρσκαηεξέο. Δπίζεο νη 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΑΔΚΚ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχλ. 

 

Δθηηκήζεηο ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ γηα ηα έηε 1996-200, 2004, 2006 θαη 2008 ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3 

 

Έηνο Πνζόηεηα ΑΔΚΚ (ηόλνη) 

1996 1.636.298 

1997 2.006.625 

1998 2.130.939 

1999 1.899.075 

2000 2.092.387 

2004 3.324.000 

2006 6.829.161 

2008 6.828.051 

 

Πίλαθαο 1 Δθηηκώκελε πνζόηεηα παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα αλά έηνο 

(Πεγή : www.anakem.gr) 
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2.6.1 Τπνινγηζηηθό κνληέιν ηνπ ΔΜΠ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο 

ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα 

 

Γηάθνξεο κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί παγθνζκίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ (θαη’ εθηίκεζε) ηεο 

πνζφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ. Κάζε κέζνδνο ιακβάλεη ππφςε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο 

θαη θάλεη θάπνηεο ππνζέζεηο – εθηηκήζεηο. Οη ππνζέζεηο – εθηηκήζεηο είλαη απνηέιεζκα 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ηελ Διιάδα ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη εηδηθφηεξα ε κνλάδα πεξηβαιινληηθήο 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ηεο ρνιήο Υεκηθψλ Μεραληθψλ έρεη αλαπηχμεη έλα ππνινγηζηηθφ 

κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ΑΔΚΚ, βάζεη αλάιπζεο δηάθνξσλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αξηζκφο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ πνπ εθδίδνληαη θάζε ρξφλν). 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ππνινγηζηηθφ κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ησλ ΑEΚΚ ζηελ Διιάδα είλαη: 

 

 Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη ησλ πξνζζεθψλ/επεθηάζεσλ ζε 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο. 

 

 Δθηηκάηαη ν παξαγφκελνο φγθνο ησλ ΑΔΚΚ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαζθεπή 100 m
2
 

σθέιηκεο επηθάλεηαο. 

 

 Δθηηκάηαη ε ππθλφηεηα απνβιήησλ (ζρέζε φγθνπ/βάξνπο) απφ ην ζπληειεζηή 

επηπιήζκαηνο. 

 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα, ιακβάλεη ππφςε ηα 

απφβιεηα θαηαζθεπψλ, ηα απφβιεηα θαηεδαθίζεσλ θαη ηα απφβιεηα εθζθαθψλ. πλνπηηθά 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Απφβιεηα Καηαζθεπψλ 

Ζ ζπλνιηθή παξαγφκελε πνζφηεηα απνβιήησλ απφ θαηαζθεπέο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

(1): 

 

CW = [NC + EX] * VW * D       (1) 

 

φπνπ:  

 

CW : Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο ζε ηφλνπο 

 

NC : Δκβαδφλ λεφδκεησλ θαηαζθεπψλ ζε m
2
  

 

EX : Δκβαδφλ πξνζζεθψλ/επεθηάζεσλ ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο ζε m
2 

 

VW: Παξαγφκελνο φγθνο απνβιήηνπ αλά εκβαδφλ λεφδκεηεο νηθνδνκήο  

 

D   : Ππθλφηεηα απνβιήηνπ  
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Απφβιεηα Καηεδαθίζεσλ 

Ζ ζπλνιηθή παξαγφκελε πνζφηεηα απνβιήησλ απφ θαηεδαθίζεηο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

(2): 

 

DW = ND * SD * WD * D       (2) 

 

φπνπ: 

 

DW : πλνιηθφο φγθνο απνβιήησλ θαηεδαθίζεσλ ζε ηφλνπο 

 

ND  : πλνιηθφο αξηζκφο θαηεδαθίζεσλ 

 

SD  : Μέζν εκβαδφλ ησλ θηεξίσλ πνπ θαηεδαθίζηεθαλ 

 

WD : Παξαγφκελν απφβιεην γηα θάζε θαηεδάθηζε 

 

D    : Ππθλφηεηα παξαγφκελνπ απνβιήηνπ  

 

 

Απφβιεηα εθζθαθψλ 

Ζ παξαγφκελε πνζφηεηα απνβιήησλ απφ εθζθαθέο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (3): 

 

EW = ND * ES * ED *D       (3) 

 

φπνπ:  

 

EW : Απφβιεηα εθζθαθψλ ζε ηφλνπο  

 

ND : Αξηζκφο λέσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

 

ES  : Μέζε επηθάλεηα εθζθαθήο  

 

ED : Μέζν βάζνο εθζθαθήο  

 

D   : Ππθλφηεηα παξαγφκελνπ απνβιήηνπ  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 3), παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ 

γηα ηελ Διιάδα. 

 

Παξάκεηξνο Σηκή γηα ηελ Διιάδα 

Δθηηκψκελνο φγθνο απνβιήησλ θαηαζθεπψλ / εκβαδφλ 

λεφδκεηεο νηθνδνκήο [VW] 

0,06 m
3
/ m

2
 

Ππθλφηεηα απνβιήησλ θαηαζθεπψλ [D] 1.6 t / m
3
 

Μέζν εκβαδφλ θηηξίσλ [NC] 260 m
2
 

Όγθνο απνβιήησλ θαηεδαθίζεσλ / εκβαδφλ νηθνδνκήο [WD] 0,8 m
3
 / m

2
 

Ππθλφηεηα απνβιήησλ θαηεδαθίζεσλ [D] 1,6 t / m
3
 

Μέζε επηθάλεηα εθζθαθήο [ES] 130 m
2
 

Μέζν βάζνο εθζθαθήο [ED] 3 m 

Ππθλφηεηα απνβιήηνπ εθζθαθήο [D] 1,4 t / m
3
 

 

Πίλαθαο 2: Δθηίκεζε παξακέηξσλ ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ ΔΜΠ 

(Πεγή : www.ntua.gr) 
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2.7. Δθηηκώκελε παξαγόκελε πνζόηεηα ΑΔΚΚ ζηελ ΔΔ 

 

Λφγσ ειιηπνχο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ εθηηκάηαη φηη θάζε ρξφλν παξάγνληαη ζηελ ΔΔ 

παξάγνληαη πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη απνβιήησλ. Απφ απηή ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα, ηα 

360 εθαηνκκχξηα ηφλνη παξάγνληαη απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο θαη ηα 900 

εθαηνκκχξηα ηφλνη απφ ηνλ νηθνδνκηθφ θιάδν, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

Σα ΑΔΚΚ είλαη απφ ηα πην κεγάια ζε φγθν θαη βάξνο παξαγφκελα απφβιεηα θαη εθηηκάηαη φηη 

απνηεινχλ ην 25 % – 35 % πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ. Ζ πιεηνλφηεηα 

ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ (πνζνζηφ πεξίπνπ 64%) νδεγνχληαη ζε κνλάδεο θαχζεο ή ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ). Σν ππφινηπν πνζνζηφ, πεξίπνπ 36%, ηπγράλεη 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνηείηαη κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, 

αλάθηεζεο ελέξγεηαο θαη επεμεξγαζίαο. 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ εκθαλίδεηαη κηα πνιχ κεγάιε δηαθνξεηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ην 

πνζνζηφ επαλάρξεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ ΑΔΚΚ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Τπάξρνπλ ρψξεο 

ζηηο νπνίεο ην πνζνζηφ επαλάρξεζεο θαη αλαθχθισζεο αγγίδεη ην 90% φπσο πρ Οιιαλδία. ε 

άιιεο ρψξεο ην πνζνζηφ επαλάρξεζεο θαη αλαθχθισζεο δελ μεπεξλά ην 10% πρ Διιάδα. Απηή 

ε έληνλε δηαθνξεηηθφηεηα επέβαιιε θαη ηνλ θαζνξηζκφ εληαίσλ πνιηηηθψλ ζε φια ηα θξάηε κέιε 

θαη ηελ επηβνιή ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο νξίδνληεο. 

  

2.8 Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ αύμεζε ησλ ΑΔΚΚ 

 

Έρεη δηαπηζησζεί χζηεξα απφ πιήζνο κειεηψλ φηη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ ξπζκφ 

παξαγσγήο ησλ ΑΔΚΚ είλαη ην Δζληθφ Αθαζάξηζην Πξντφλ (ΑΔΠ). Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ 

ΑΔΠ, είηε είλαη ζεηηθφο, είηε είλαη αξλεηηθφο επεξεάδεη ην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ. 

Έλαο άιινο νπζηαζηηθφο παξάγνληαο είλαη ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή 

δηαζπνξά ηνπ ζε αζηηθά θέληξα θαη ζηελ χπαηζξν. 

 

Αιιά εθηφο απφ ηνπο αξηζκεηηθνχο παξάγνληεο ππάξρνπλ θαη νη πνηνηηθνί παξάγνληεο. Απηνί 

είλαη ε λννηξνπία, θνπιηνχξα, παηδεία θάζε ιανχ. Ζ απηνπεηζαξρία θαη ε λνκηκνθξνζχλε ησλ 

πνιηηψλ, ε επηβνιή θξάηνπο δηθαίνπ θαη ν απζηεξφο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ θαλνληζκψλ. 

 

2.9 Δπηθίλδπλεο νπζίεο ζηα απόβιεηα ΔΚΚ 

 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο «επηθίλδπλα απφβιεηα», πξέπεη λα αλαθεξζνχκε 

ζηελ ΚΤΑ 19396/1546 (ΦΔΚ Β’ 604/18 Ηνπι 1997) πνπ αθνξά «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ». Σα απφβιεηα θαηαηάζζνληαη ζηα επηθίλδπλα απφβιεηα  

θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην εάλ έρνπλ κία απφ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

 Δθξεθηηθφ : Οπζίεο πνπ δχλαηαη θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

πίεζεο λα εθξαγνχλ. Γειαδή λα κεηαηξαπνχλ απφ ηελ ζηεξεά απεπζείαο ζηελ αέξηα 

θαηάζηαζε εθιχνληαο πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο. 

 

 Ομεηδσηηθφ : Οπζίεο νη νπνίεο φηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε άιιεο νπζίεο, ηδίσο εχθιεθηεο 

νπζίεο, δεκηνπξγνχλ ρεκηθή αληίδξαζε θαη έρνπλ ηζρπξή εμψζεξκε αληίδξαζε. 

 

 Δχθιεθην : Δίλαη θπξίσο πγξέο νπζίεο ησλ νπνίσλ ην ζεκείν αλάθιεμεο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 21
ν
 C θαη δελ ππεξβαίλεη ηνπο 55

ν
 C. 
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 Γηαβξσηηθφ : Οπζίεο νη νπνίεο φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε δσληαλνχο ηζηνχο κπνξνχλ λα 

ηνπο θαηαζηξέςνπλ δηαβξψλνληαο ηνπο. 

 

 Δξεζηζηηθφ : Δίλαη νπζίεο πνπ δελ είλαη δηαβξσηηθέο, νη νπνίεο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

θιεγκνλή, εάλ έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ην δέξκα. 

 

 Δπηβιαβέο : Δίλαη νπζίεο νη νπνίεο φηαλ ηηο εηζπλεχζεη ν άλζξσπνο ή ηηο θαηαπηεί ή αλ 

εηζρσξήζνπλ ζην δέξκα ηνπ, είλαη πηζαλφ λα ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

 Σνμηθφ : Οπζίεο νη νπνίεο φηαλ ηηο εηζπλεχζεη ν άλζξσπνο ή ηηο θαηαπηεί ή αλ 

εηζρσξήζνπλ ζην δέξκα ηνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο, πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ πξφζθαηξν ή θαη ρξφλην ραξαθηήξα ή αθφκα λα νδεγήζνπλ θαη ζην 

ζάλαην. 

 

 Καξθηλνγφλν : Οπζίεο νη νπνίεο φηαλ ηηο εηζπλεχζεη ν άλζξσπνο ή ηηο θαηαπηεί ή αλ 

εηζρσξήζνπλ ζην δέξκα ηνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 4) παξνπζηάδνληαη ηα ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απφβιεηα ΑΔΚΚ 

ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ. 

 

17 01 06*    Αλνκνηνγελέο κίγκα απφ ζθπξφδεκα, ηνχβια, θεξακηθά θαη πιαθάθηα πνπ 

πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

17 02 04*    Ξχιν, γπαιί,  πιαζηηθφ πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο 

17 03 01*    Μίγκαηα Βηηνπκελίνπ πνπ πεξηέρνπλ αλζξαθφπηζζα 

17 03 03*    Αλζξαθφπηζζα θαη άιια πξντφληα πίζζαο 

17 04 09*    Απφβιεηα κεηάιισλ κνιπζκέλα κε επηθίλδπλεο νπζίεο 

17 04 10*    Καιψδηα πνπ πεξηέρνπλ αλζξαθφπηζζα θαη άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

17 05 03*    Υψκαηα θαη πέηξεο πνπ εκπεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

17 05 05*    Μπάδα εθζθαθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 

17 05 07*    Άρξεζην θνξηίν θνξηεγψλ νρεκάησλ ( track ballast) πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

17 06 01*    Μνλσηηθά πιηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ κέζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ακίαλην 

17 06 03*    Άιια κνλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ επηθίλδπλεο νπζίεο 

17 06 05*    Γνκηθά πιηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ κέζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπο θαη ακίαλην 

17 08 01* Γνκηθά πιηθά κε θχξην ζπζηαηηθφ ην γχςν θαη είλαη κνιπζκέλα κε επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

17 09 01*    Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

17 09 02*    Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ πεξηέρνπλ PCB (ειεθηξηθνί 

ππθλσηέο, πξνζηαηεπηηθέο επηθαιχςεηο μχισλ θαη κεηάιισλ) 

17 09 03* Άιια απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

επηθίλδπλεο νπζίεο.       

 

Πίλαθαο 3: Δπηθίλδπλα απόβιεηα ΑΔΚΚ ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό Καηάινγν Απνβιήησλ 
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2.9.1 Πξνέιεπζε επηθίλδπλσλ ΑΔΚΚ 

 

Σα απφβιεηα θαηεδαθίζεσλ θαη θαηαζθεπψλ δχλαηαη λα πεξηέρνπλ κηθξέο πνζφηεηεο 

επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Έλα ζπζηαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, γηα ηελ παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ είλαη ν ακίαληνο. Μεηά απφ εθηελείο 

έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη είλαη πνιχ επηθίλδπλνο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο έλα κεγάιν πιήζνο πιηθψλ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη πίεζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα. Δπίζεο θάπνηα άιια πιηθά, 

π.ρ. βαθέο, πιαζηηθά, πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αδξαλή, αιιά ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο κπνξνχλ λα είλαη εχθιεθηα, ηνμηθά, δηαβξσηηθά θιπ. Παξφκνηα πιηθά πξέπεη λα 

αληρλεχνληαη θαη λα ηαμηλνκνχληαη μερσξηζηά απφ ηνλ θχξην φγθν ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ 

αδξαλψλ πιηθψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηεο θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο 

αδξαλνπνίεζεο. 

 

ηα εξγνηάμηα θαηαζθεπήο ελφο νηθνδνκηθνχ έξγνπ ζπλήζσο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηα παξαθάησ 

επηθίλδπλα πιηθά : 

 

1. Υεκηθά πξφζζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε βάζε δηαιχηεο. Γηα ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη γηα λα είλαη πην εξγάζηκν. 

2. Γηάθνξε ρεκηθέο νπζίεο (πίζζα θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

3. Γηαθφξσλ εηδψλ θφιιεο 

4. Γαιαθηψκαηα πνπ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη πίζζα 

5. Γηάθνξα δνκηθά πιηθά πνπ θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ έρνπλ ηνλ ακίαλην 

6. Μνλσηηθά πιηθά 

7. Γηαθφξσλ ηχπσλ βαθέο 

8. Ξπιεία πνπ έρεη εκπνηηζηεί ή έρεη επεμεξγαζηεί κε δηάθνξεο επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο 

9. ηνηρεία μεξάο δφκεζεο (πρ γπςνζαλίδεο) 

 

Ζ δηαινγή ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ ή ησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο είλαη ζαθψο 

πην εχθνιε λα γίλεη θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, παξά θαηά ηελ θάζε ηεο 

θαηεδάθηζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ ν επηβιέπσλ ή ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 

έρνπλ πιήξε θαη ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη. Βέβαηα ζε απηή 

ηε θάζε ε νηθνλνκηθή παξάκεηξνο είλαη θαζνξηζηηθή. Τπάξρνπλ φκσο θαη πιηθά θαηαζθεπψλ ηα 

νπνία δελ είλαη απηά θαζαπηά επηθίλδπλα αιιά γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ρξεηάδεηαη ε κίμε 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Κάπνηεο κηθξνπνζφηεηεο απηψλ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ κπνξεί λα 

πεξηζζέςνπλ θαη λα απνξξηθζνχλ σο απφβιεηα θαηαζθεπψλ θαη λα κνιχλνπλ φιν ην ξεχκα ησλ 

απνβιήησλ. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο γηα λα απνθεπρζεί ε 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ην ρψξν θαηεδάθηζεο ελφο θηηξίνπ ή έξγνπ ππνδνκήο παξάγνληαη θαη επηθίλδπλα ΑΔΚΚ. Δίλαη 

αξθεηά πηζαλφ νη επηθίλδπλεο νπζίεο λα είλαη αλακεηγκέλεο κε ηα ζπλήζε ΑΔΚΚ θαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπο είλαη δχζθνινο, ρξνλνβφξνο θαη θνζηνβφξνο. Γηα ηνλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ 

θαη ζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πξνηηκφηεξνο ηξφπνο είλαη ε επηιεθηηθή θαηεδάθηζε θαη 

φρη ε ζπκβαηηθή θαηεδάθηζε. Με ηελ επηιεθηηθή θαηεδάθηζε ζα έρνπκε θαιχηεξν ηειηθφ πξντφλ 

πνπ ζα κπνξεί λα αλαθπθισζεί, αθνχ ζα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη επηθίλδπλεο νπζίεο. Καη ιφγσ 

ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηνπ αλαθπθισκέλνπ πιηθνχ απηφ ζα έρεη πξνζηηζέκελε αμία θαη άξα 

κεγαιχηεξν φθεινο. 
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ηνπο ρψξνπο θαηεδάθηζεο κπνξνχκε λα βξνχκε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηα παξαθάησ επηθίλδπλα 

πιηθά: 

 

1. Τιηθά πνπ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

 

2. Ξπιεία πνπ έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία κε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο. 

 

3. Οξπθηέο ίλεο 

 

4. Ζιεθηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη δηάθνξεο ηνμηθέο νπζίεο 

 

5. Φπθηηθέο κεραλέο θαη θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα πνπ πεξηέρνπλ σο ςπθηηθφ κέζν ρισξν-

θζνξάλζξαθεο. 

 

6. Δγθαηαζηάζεηο ππξνπξνζηαζίαο πνπ πεξηέρνπλ ρισξν-θζνξάλζξαθεο. 
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3
ν
 Κεθάιαην Γηαρείξηζε ΑΔΚΚ 

 
3.1 Αξρέο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ 

 
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ δηεζλή πξαθηηθή, νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ρξεζηή 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ θαη ησλ ΑΔΚΚ, απφ φιεο ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 

α. Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνθχιαμεο παξαγσγήο απνβιήησλ. χκθσλα κε απηή 

ηελ αξρή πξέπεη λα γίλεηαη πξφιεςε γηα ηε κείσζε, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ηνπ φγθνπ 

θαζψο θαη ηνπ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ. Δπίζεο ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη θαη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ ηφζν γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ελ γέλεη. Κχξηα «εξγαιεία» θαη κέζα γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ πξνθχιαμε είλαη αξρηθά ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγνκέλσλ 

απνβιήησλ, εθφζνλ απηφ είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δπλαηφλ. Γεχηεξε δπλαηφηεηα είλαη ε 

αλαθχθισζε ησλ παξαγνκέλσλ ζηεξψλ απνβιήησλ θαη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο δηαθφξσλ 

ρξήζηκσλ πιηθψλ. Σειηθή επηζπκεηή θαηάζηαζε είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο ζηεξψλ 

απνβιήησλ πνπ ηειηθά δηαηίζεληαη θαη θαηαιήγνπλ ζην πεξηβάιινλ, έρνληαο πάληα ππφςε ην 

ακηγέο νηθνλνκηθφ θφζηνο αιιά θαη ην έκκεζν θνηλσληθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη. 

 

β. Ζ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ δηαρείξηζε, ηε 

κεηαθνξά, ηελ αδξαλνπνίεζε, ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ επηβαξχλεη απηφλ πνπ παξάγεη, πνπ 

δεκηνπξγεί ηα ζηεξεά απφβιεηα. Απηή ε αξρή είλαη θαη ζην πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ αλαινγηθφηεηα θαη ηελ αηνκηθή επζχλε θάζε πνιίηε. 

 

γ. Σελ αξρή ηεο εγγχηεηαο. Δίλαη επηζπκεηή θαη επηδησθφκελε θαηάζηαζε ε 

επεμεξγαζία, ε δηάζεζε, αδξαλνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη εγγχηεξα 

ζην ρψξν, ζηε πεξηνρή παξαγσγήο απηψλ ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Έηζη επηδηψθεηαη έλαο 

δηηηφο ζηφρνο. Αξρηθά λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο ζηεξψλ απνβιήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο απηψλ κε αληίζηνηρε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ησλ δηεξρφκελσλ πεξηνρψλ, 

παξάιιεια απμάλεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Γεχηεξν, ε αχμεζε ηεο απφζηαζεο κεηαθνξάο 

θαη ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη γεληθά ελέξγεηαο έρεη δεπηεξνγελή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε 

κε ηελ δεκηνπξγία αέξησλ ξχπσλ θαη ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Πάληα, βέβαηα, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε, νη θαηάιιεινη δηαηηζέκελνη ρψξνη γηα ηελ επεμεξγαζία ή/θαη δηάζεζε ησλ 

ζηεξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή ιήςε 

απνθάζεσο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηφπν θαη ρξφλν δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

δ. Σελ αξρή ηεο επαλφξζσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο δεκηάο πνπ 

πξνθιήζεθε. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ θαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ θαη 

ινγηθά νηθνλνκηθά σθεινχκελνο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή, έρεη ηελ πιήξε επζχλε θαη 

ππνρξέσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο «δεκηάο» πνπ έρεη πξνθιεζεί ζην πεξηβάιινλ, κε δηθή 

ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Βέβαηα ε παξνχζα αξρή ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεχηεξε αξρή 

«ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» αιιά ε παξνχζα αξρή εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθφλα 1 ζηελ νπνία θαίλεηαη πφζν 

«πιεγσκέλν» είλαη ην βνπλφ απφ ηελ αλζξσπνγελή δξαζηεξηφηεηα, ηεο εμφξπμεο καξκάξνπ. 
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Δηθόλα 1 Γελ ρξεηάδεηαη ιεδάληα 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

3.2 Μέζνδνη δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 
 

Ζ πθηζηάκελε επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαζψο θαη ε εθαξκνδφκελε δηεζλήο πξαθηηθή 

έρνπλ πηνζεηήζεη πέληε ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. ρεκαηηθά 

νη πξνζθεξφκελεο θαη επηζπκεηέο επηινγέο θαίλνληαη ζην ρήκα 2 θαη ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σρήκα 3 Μέζνδνη δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ (Πεξηζζόηεξν θαη Ληγόηεξν Δπηζπκεηέο Δπηινγέο) 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

3.2.1 Πξόιεςε παξαγσγήο ΑΔΚΚ 

 

Με ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο πξφιεςεο παξαγσγήο ΑΔΚΚ, ελλννχληαη φια ηα κέηξα θαη νη 

δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ψζηε λα κεησζνχλ : 

 

α. Ζ πνζφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ 

ηεο επαλάρξεζεο ησλ πιηθψλ, είηε κέζσ ηεο κεξηθήο επηδηφξζσζεο – επηζθεπήο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ, έηζη ψζηε λα απμεζεί ν θχθινο δσήο απηψλ ησλ πιηθψλ. 
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β. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε παξαγσγή ησλ ΑΔΚΚ ηφζν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

αιιά θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία. 

 

γ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ ζε επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο νπζίεο άκεζα 

γηα ηνλ άλζξσπν αιιά θαη έκκεζα γηα ην έδαθνο, ηα δψα, ηα θπηά θαη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα 

ελ γέλεη. 

 

Απαηηείηαη λα ππάξμεη νξζφο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ηερληθνχ έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί, 

απφ ην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο θαζψο θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί θαη λα αθνινπζεζεί κηα ζηξαηεγηθή πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απφ ηελ 

έλαξμε εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη παξαγσγήο ηνπ ηερληθνχ έξγνπ. Ζ εθπιήξσζε ηεο 

πνηνηηθήο παξαγσγήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηερληθνχ έξγνπ θαη ε πξφβιεςε θαη πξφιεςε 

παξαγσγήο απνβιήησλ δελ είλαη δπν έλλνηεο αζχκβαηεο. Σνπλαληίνλ, ε δηεζλήο πξαθηηθή 

απνδεηθλχεη φηη είλαη δχν έλλνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο. 

 

Δληξπθψληαο ζε πην ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη πξέπεη λα γίλεηαη 

ελδειερήο πξνυπνινγηζκφο ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ. Σφζν ζηελ πνζφηεηα, έηζη ψζηε λα 

κελ αγνξάδνληαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο. Γεγνλφο πνπ εθηφο απφ ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ ΑΔΚΚ έρεη θαη ηελ άκεζε θαη πνιιέο θνξέο επψδπλα 

αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ ηερληθνχ έξγνπ. 

 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ε ζπζθεπαζία θαη ηα 

ηππνπνηεκέλα κεγέζε ησλ απαηηνπκέλσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη νξζή 

θαη ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζε παιέηεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηζηξνθήο ησλ κε αλαγθαηνχλησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πίζσ ζηνλ πξνκεζεπηή, κε 

ηαπηφρξνλε νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ. ην εξγνηάμην ζα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη, φζν είλαη δπλαηφλ, ε θνπή ησλ πιηθψλ, δηφηη δεκηνπξγνχληαη άρξεζηα 

θνκκάηηα (ξεηάιηα), ζπλήζσο κηθξψλ δηαζηάζεσλ ηα νπνία δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

μαλά θαη ζπλήζσο απνξξίπηνληαη σο ΑΔΚΚ. 

 

Σέινο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο παξαγσγήο ΑΔΚΚ είλαη νη ζπζθεπαζίεο ησλ 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. ην πιαίζην ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο ΑΔΚΚ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

επηκειεκέλε απνζπζθεπαζία ησλ αλαγθαηνχλησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη επηζηξνθή ησλ 

ζπζθεπαζηψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, κε ζθνπφ ηελ άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Γεγνλφο 

πνπ ζα έρεη πεξηβαιινληηθφ φθεινο γηα φιε ηελ θνηλσλία θαη νηθνλνκηθφ φθεινο ηφζν γηα 

ηνλ πξνκεζεπηή φζν θαη γηα ηελ αγνξαζηή ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 

 

πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ, ν νξζνινγηθφο ηξφπνο παξαγγειίαο ησλ αλαγθαηνχλησλ 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπο ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πεξηνξίδνπλ ηηο 

απψιεηεο πιηθψλ, κεηψλνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγφκελε 

πνζφηεηα ΑΔΚΚ. Μέηξα θαη δξάζεηο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ έηζη ψζηε λα ελεκεξσζεί θαη 

λα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ 

παξαγσγή ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο (απφ ηνλ απιφ νηθνδφκν κέρξη ηνλ 

αξρηηέθηνλα θαη ηηο δηνηθεηηθέο ηερληθέο ππεξεζίεο) κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθφηεξε παξαγσγή ησλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 

3.2.2 Δπαλάρξεζε δνκηθώλ πιηθώλ 

 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία σο επαλάρξεζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε ελφο δνκηθνχ 

πιηθνχ πεξηγξάθεηαη ε ελέξγεηα κέζσ ηεο νπνίαο ηα δνκηθά πιηθά απφ θαηεδαθίζεηο, 

αλεγέξζεηο νηθνδνκψλ, θπζηθέο ή άιιεο θαηαζηξνθέο λα ρξεζηκνπνηνχληαη μαλά γηα ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ. 
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Σππηθφ παξάδεηγκα επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ είλαη ε μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ μπινηχπνπ. Ζ μπιεία αθαηξείηαη κε ζρεηηθή πξνζνρή, απνζεθεχεηαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή άιινπ μπινηχπνπ. Με ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ησλ δνκηθψλ πιηθψλ εμαζθαιίδεηαη ρξφλνο, πφξνη θαη ελέξγεηα πνπ ζα έπξεπε λα 

θαηαλαισζνχλ γηα λα παξαρζεί μαλά ην ίδην δνκηθφ πιηθφ. 

 

Ζ δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: 

 

α. Σε ζηάζε θαη ηε λννηξνπία ησλ εξγαδνκέλσλ ππαιιήισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

β. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ππαιιήισλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

γ. Σε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη ε πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ αθαίξεζε ησλ πιηθψλ. Πξέπεη λα εθηηκνχλ θαη λα ζέβνληαη ηα 

νηθνδνκηθά πιηθά πνπ δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη φρη λα ζπκπεξηθέξνληαη σο 

παιηά, άρξεζηα θαη κπάδα. 

 

Γπζηπρψο θαη νη ηξεηο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

αζρνιεζεί κε ηελ αθαίξεζε ησλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζπλήζσο 

είλαη αλεηδίθεπην θαη απαίδεπην ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

Σα πιηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ππνβαζκίδνληαη θαη πξέπεη λα 

νδεγνχληαη ζηελ αλαθχθισζε πνπ ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ. 

 

ηηο θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη απηά παξαδείγκαηα γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. 

 

 
 

Δηθόλα 2 Αθαίξεζε πιαθώλ δαπέδνπ από θηίξην πξηλ ηελ θαηεδάθηζε 

(Πεγή : www.eoan.gr) 
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Δηθόλα 3 Αθαίξεζε θνπθσκάησλ από θηίξην πξηλ ηελ θαηεδάθηζε 

(Πεγή : www.eoan.gr) 

 

Όπσο πεξηγξάθεθε θαη αλσηέξσ ε κέζνδνο ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο απαηηεί θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

θηηξίνπ. Ζ γεληθή ηδέα ζα πξέπεη λα είλαη φηη ην θηίξην λα κπνξεί ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπ λα απνζπλαξκνινγείηαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα δνκηθά πιηθά ηα νπνία 

δελ έρνπλ νινθιεξψζεη αθφκα ηνλ θχθιν δσήο ησλ. 

 

Απηή ε κέζνδνο πξνζέγγηζεο ζην ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ κπνξεί λα έρεη αξθεηά νθέιε, ηα 

νπνία εμαξηψληαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο : 

 

 Σελ νηθνλνκηθή αμία ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο ηνπο απφ ην ζεκείν ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο κέρξη ην 

ζεκείν επαλαηνπνζέηεζεο ηνπο. 

 Σν θφζηνο αθαίξεζεο ηνπο απφ ην πθηζηάκελν θηίξην θαη ην θφζηνο 

απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπο. 

 Σν θφζηνο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο ζε άιιν θηίξην. 

 Ζ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζε απηά ηα δνκηθά πιηθά. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ είλαη ε πην επηζπκεηή 

επηινγή, κεηά απφ ηελ αξρηθή πξνζπάζεηα πξφιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ ΑΔΚΚ, ιφγσ ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο ιηγφηεξεο δπλαηήο ελέξγεηαο θαη ηεο αλάγθεο γηα ηελ επηβνιή ηεο ιηγφηεξεο 

δπλαηήο επεμεξγαζίαο. 

 

3.2.3 Αλαθύθισζε δνκηθώλ πιηθώλ 

 

Χο αλαθχθισζε ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πνπ παξαηίζεηαη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, νξίδεηαη ε επαλεπεμεξγαζία ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα απφβιεηα πιηθά πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ αξρηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν παξήρζεζαλ ή γηα άιινπο ζθνπνχο 

εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο ελέξγεηαο, ηελ νπνία δηαδηθαζία ζα αλαθέξνπκε ζε 

επφκελε παξάγξαθν. 
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Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηα παξαθάησ ζηάδηα : 

 

α. Γηαινγή θαη δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ. 

 

β. πιινγή ησλ νκνεηδψλ πιηθψλ. 

 

γ. Δπεμεξγαζία ησλ νκνεηδψλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

 

δ. Δκπνξία ησλ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ, θαη 

 

ε. Σνπνζέηεζε θαη ρξήζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ πιηθνχ. 

 

Ζ παξνχζα ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ηα αλαθπθιψζηκα νηθνδνκηθά πιηθά λα θαηαιήγνπλ σο 

«κπάδα» θαη λα πεηηνχληαη σο απνξξίκκαηα. 

 

Οη πξφζνδνη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο ησλ ΑΔΚΚ είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο. 

Δηδηθφηεξα ζηαρπνινγνχληαη : 

 

 Δμνηθνλνκείηαη σθέιηκνο ρψξνο ζηνπο ΥΤΣΑ. Έηζη κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα 

εμεχξεζε λένπο ΥΤΣΑ, δελ ππνβαζκίδεηαη ην πεξηβάιινλ θαη φιεο νη ππφινηπεο 

ζπλαθείο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη. 

 

 Βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Μεηψλνληαη νη αλάγθεο γηα 

εμφξπμε λέσλ πιηθψλ, κεηψλνληαη νη κεηαθηλήζεηο βαξέσλ νρεκάησλ ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο θαη κεηψλνληαη θαη  νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

 Δμνηθνλνκνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμφξπμε, παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ λέσλ πιηθψλ. Έηζη αληίζηνηρα κεηψλνληαη θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 

 Γεκηνπξγείηαη έλαο λένο ηερλνινγηθφο θιάδνο, ε βηνκεραλία αλαθχθισζεο ΑΔΚΚ. 

Γεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξγηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απμάλεη ην ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο, παξάγεη πινχην θαη παξέρεη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο κε 

δεθάδεο ή θαη εθαηνληάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

 Δμνηθνλνκνχληαη ρξήκαηα απφ ηελ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηερληθνχ έξγνπ. 

Μεηψλνληαη ηα θφζηε κεηαθνξά νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ηα θφζηε πξνκήζεηαο λέσλ 

πιηθψλ κε ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο αλαθχθισζεο, επηηφπνπ, παιαηψλ νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ. 

 

 Γεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο άηππνπ 

«ρξεκαηηζηεξίνπ» αλαθπθιψζηκσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη δηακνξθψλεηαη έλα 

θιεηζηφ – θπθιηθφ δίθηπν παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αδξαλψλ 

πιηθψλ απφ αλαθπθισκέλα νηθνδνκηθά πιηθά. 

 

 Γελ ππνβαζκίδνληαη θαη παξακέλνπλ δηαζέζηκεο σο «θεθάιαην γεο» γηα κειινληηθή 

νηθηζηηθή αλάπηπμε ή θαη γηα άιιεο ρξήζεηο, πεξηνρέο φπνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ 

ΥΤΣΑ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ. 
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Σα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ δχλαηαη λα αλαθπθισζνχλ είλαη πάξα πνιιά, ζα αλαθέξνπκε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Παξάγσγα εθζθαθψλ θαη 

εδαθηθψλ δηακνξθψζεσλ  

Γέληξα, ζάκλνη, μχια, πέηξεο, ρψκα 

Αδξαλή πιηθά θπξφδεκα (νπιηζκέλν ή άνπιν), ηνχβια, γπςνζαλίδεο, 

κνξηνζαλίδεο, φια ηα είδε μχινπ. 

θεπή Κεξακίδηα (φισλ ησλ ηχπσλ), μχιηλεο ηεγίδεο, μχιηλεο κεθίδεο, 

πέηζσκα, κφλσζε, κεηαιιηθά ζηνηρεία 

Αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία Πφξηεο θαη πιαίζηα ζπξψλ, παξάζπξα θαη ηα πιαίζηα ηνπο, 

δηαθνζκεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

Μέηαιια Καιψδηα, ζσιήλεο, πδξαπιηθά ζηνηρεία, αεξαγσγνί 

Έπηπια θαη εμνπιηζκφο Γηαθνζκεηηθά, έπηπια, θνπξηηλφμπια, ραιηά, κνθέηεο. 

 

Σα πιηθά πνπ παξάγνληαη απφ αλαθχθισζε άιισλ δνκηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πηζηνπνηήζεηο σο πξνο ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Πξέπεη λα πιεξνχλ 

φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλνληζκνχο θαη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε, φπσο έρνπλ 

θαη ηα λέα δνκηθά πιηθά. 

  

3.2.4 Αλάθηεζε ελέξγεηαο δνκηθώλ πιηθώλ 

 

Χο αλάθηεζε ελέξγεηαο νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ θαπζίκσλ απνβιήησλ δνκηθψλ πιηθψλ σο κέζν 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, κε άκεζε θαχζε, είηε καδί είηε ρσξίο ηελ χπαξμε άιισλ απνβιήησλ, 

αιιά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ζεξκφηεηαο. Πάληα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη φινη νη παξάγνληεο θαη 

ε επηθηλδπλφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ νδεγνχληαη γηα θαχζε θαη λα ηεξνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Εεηνχκελν είλαη ε αθαίξεζε ηεο ελζσκαησκέλεο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζηα δνκηθά πιηθά, 

ηεξνπκέλσλ βέβαηα ησλ δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε απηή ε δηαδηθαζία λα κελ έρεη δπζρεξή 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ δελ ζα θάςνπκε θάπνηα επεμεξγαζκέλε 

πνζφηεηα μπιείαο πνπ είλαη εκπνηηζκέλε ζε εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ βεξλίθη, ην νπνίν φκσο φηαλ 

θαεί πξνθαιεί θαξθηλνγφλεο νπζίεο. 

 

Οη ηερλνινγίεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ελζσκαησκέλεο 

ελέξγεηαο ζηα δνκηθά πιηθά είλαη : 

 

 Απνηέθξσζε – Καχζε 

 

 Ππξφιπζε 

 

 Αεξηνπνίεζε 

 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο νη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο είλαη φηη 

θπξίσο κεηψλεηαη ν φγθνο ησλ πξνο δηάζεζε πιηθψλ. Έηζη πεξηνξίδνληαη νη δπζκελείο επηπηψζεηο 

ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ηνπο θαη ηέινο απμάλεηαη ν ρξφλνο δσήο ησλ 

δηαηηζεκέλσλ ΥΤΣΑ. 

 

Δπεηδή γεληθψο ηα απφβιεηα ΑΔΚΚ είλαη κεγάια ζε δηαζηάζεηο θαη ζε βάξνο θαη σο εθ ηνχηνπ 

δχζθνια ζηε δηαρείξηζε ηνπο, ε δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

επηιεθηηθή γηα νξηζκέλα κφλν ΑΔΚΚ. Σα απφβιεηα ΑΔΚΚ ζπλήζσο ππφθεηληαη κεραληθή  

δηαινγή θαη αλαθχθισζε.  
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3.2.5 Απόξξηςε δνκηθώλ πιηθώλ 

 

Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν πνπ λα κελ 

πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα πγεία αιιά θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη 

θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα βιάςνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο απφξξηςεο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην Παξάηεκα IV (Δξγαζίεο Γηάζεζεο) ηνπ άξζξνπ 17 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1919 Β’ /22 Γεθ 2003). 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

 

 Απφζεζε επάλσ ή κέζα ζην έδαθνο 

 

 Απφζεζε ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

 

 Καηαβχζηζε ζηηο ζάιαζζεο 

 

 Βηνινγηθή επεμεξγαζία 

 

 Φπζηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία 

 

 Απνηέθξσζε 

 

Απνηειεί πξαγκαηηθά ηειεπηαία επηινγή θαη ηελ ιηγφηεξν επηζπκεηή ε δηάζεζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ ησλ ΑΔΚΚ ζην έδαθνο ή ζε ΥΤΣΑ. Σα ΑΔΚΚ είλαη ζπλήζσο νγθψδε θαη 

βαξηά πιηθά κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζρέξεηα ζηελ δηαρείξηζε ηνπο εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

ηνπ ΥΤΣΑ. Άιινο αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη φηη θαηαιακβάλνπλ πνιχ ρψξν θαη φγθν θαη 

έηζη κεηψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ΥΤΣΑ. Γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε λέσλ ΥΤΣΑ κε ηα παξεπφκελα πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά αιιά θαη 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Δπεηδή ηα ΑΔΚΚ είλαη αλνκνηνγελή πιηθά έρεη απνδεηρζεί φηη ε χπαξμε γχςνπ βνεζάεη ζηελ 

παξαγσγή πδξφζεηνπ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηηο δπζάξεζηεο νζκέο εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

ηνπ ΥΤΣΑ. Δπίζεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη εληφο ησλ ΑΔΚΚ θαη επηθίλδπλεο νπζίεο νη 

νπνίεο πηζαλφλ κέζσ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα λα δηνρεηεπζνχλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Απφ 

κειέηεο έρεη παξαηεξεζεί θαη θαηαγξαθεί ε χπαξμε κνιχβδνπ, αξζεληθνχ θαη άιισλ βαξέσλ 

κεηάιισλ ζε ΥΤΣΑ. Όιεο απηέο νη επηθίλδπλεο νπζίεο δηνρεηεχζεθαλ ζηνπο ΥΤΣΑ δηα 

κέζνπ ηνπ ξεχκαηνο ησλ ΑΔΚΚ. 

 

3.3 Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ 
 

Χο ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο, 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

ΑΔΚΚ, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ ή λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα 

επηζηξέςνπλ ζην ξεχκα ηεο αγνξάο ή λα δχλαηαη λα πξνσζεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα άιιεο ρξήζεηο. 

 

Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη κνλάδεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ. Απηέο νη 

κνλάδεο παξαιακβάλνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη αλαθπθιψλνπλ απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ 
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θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαηαζθεπή ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ 

έξγσλ, απνμειψζεηο νδνζηξσκάησλ, θαηαζθεπήο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο θιπ. 

 

Σα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ παξαιακβάλνπλ νη κνλάδεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

είλαη νπζηαζηηθά ηέζζεξα θαη απηά είλαη : 
 

 Απφβιεηα απφ εθζθαθέο. Απηά κπνξεί λα είλαη θαζαξά ρψκαηα, εκίβξαρνο, βξάρνο. 

Δπίζεο θαη ζπλεζέζηεξα είλαη κείγκα θαη άιισλ πιηθψλ φπσο ηζηκέλην, πιάθεο 

πεδνδξνκίνπ, ξείζξα πεδνδξνκίνπ θιπ. 
 

 Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη αλαθαηλίζεηο. Απνηεινχλ ηα ιεγφκελα κπάδα θαη 

ππάξρεη κηα παλζπεξκία πιηθψλ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ζθπξφδεκα, ηνχβια, 

γπαιί, μχιν, πιαζηηθφ, θαιψδηα, κέηαιια θιπ. Δπίζεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη 

θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο φπσο πιαζηηθφ θαη ραξηί. 
 

 Απφβιεηα απφ θαηεδαθίζεηο. Καη απηά πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ 

πιηθψλ φπσο θαη ζηα απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη αλαθαηλίζεηο. Σν ηδηαίηεξν είλαη 

φηη ζηα απφβιεηα απφ θαηεδαθίζεηο κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ θάπνηνη «ζπζαπξνί». 

Γειαδή παιηά έπηπια ή άιια παιηά αληηθείκελα ηδηαίηεξα θαιαίζζεηα θαη κνλαδηθήο 

θνκςφηεηαο. 

 

ηηο παξαθάησ ελφηεηεο ζα γίλεη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ απφ ηηο εγθεθξηκέλεο κνλάδεο. 

 

3.3.1 Δίζνδνο ησλ πιηθώλ ζην ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

 

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ δχγηζε ησλ θνξηεγψλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα ΑΔΚΚ πξνο 

δηαρείξηζε. Ζ δχγηζε γίλεηαη ζπλήζσο ζε γεθπξνπιάζηηγγα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα 

καθξνζθνπηθή έξεπλα ηεο πνηφηεηαο ησλ ΑΔΚΚ γηα λα κπνξέζνπλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ 

θαιχηεξα. Γηα παξάδεηγκα αλ πξφθεηηαη γηα απφβιεηα θαηεδαθίζεσλ γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο αλ 

πεξηιακβάλεη ζθπξφδεκα, νπιηζκφ, αινπκίλην, κέηαιια, μχιν θιπ. ηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ην 

απνηέιεζκα ηνπ νπηηθνχ θαη καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαηεπζχλνληαη ηα ΑΔΚΚ γηα πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο ρψξνπο. Απηνί κπνξεί λα είλαη είηε ππαίζξηνη, είηε 

ζηεγαζκέλνη.  

 

Γηα ηα πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιή κεγάιε αλνκνηνγέλεηα, απηά απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά 

μερσξηζηά θαη είηε κε ρεηξνδηαινγή είηε κε κεραληθά κέζα γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ηνπο θαη ε 

πεξεηαίξσ δηαρείξηζε ηνπο. 
 

 
Δηθόλα 4 Αλνκνηνγελή απόβιεηα θαηεδάθηζεο  

 
 

Δηθόλα 5 Φεηξνδηαινγή απνβιήησλ 

(Πεγή : www.eoan.gr) 
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3.3.2 Γηαδηθαζία αξρηθήο δηαινγήο ΑΔΚΚ 

 

ε απηφ ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κηα αξρηθή, ρνλδξηθή, δηαινγή ησλ ΑΔΚΚ. 

Οξηζκέλα πιηθά ηα νπνία είλαη άκεζα νξαηά, έρνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αμία θαη κπνξνχλ λα 

μερσξηζηνχλ εχθνια, δηαρσξίδνληαη άκεζα ζε μερσξηζηνχο δηαθξηηνχο θάδνπο θαη 

αμηνπνηνχληαη αλάινγα. Σέηνηα πιηθά είλαη ην αινπκίλην θαη ην μχιν. 

 

πλήζσο ηα απφβιεηα εθζθαθψλ είλαη νγθψδε θαη γηα λα εηζαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ζξαπηνχλ ζε κηθξφηεξα ηεκάρηα γηα λα 

είλαη πην δηαρεηξίζηκα. Σα ππεξκεγέζε θνκκάηηα ζπάλε ζε κηθξφηεξα κε ζθχξεο θαη δηέξρνληαη 

απφ θφζθηλν γηα λα γίλεη έλαο αξρηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6 Γηαδηθαζία αξρηθήο δηαινγήο 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

3.3.3 Γηαδηθαζία επεμεξγαζίαο απνβιήησλ εθζθαθώλ 

 

Κάζε ξεχκα απνβιήησλ, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.3 αθνινπζεί θαη 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Σα απφβιεηα εθζθαθψλ, κεηά απφ ηα δχν 

αξρηθά ζηάδηα, νδεγνχληαη γηα ζξαχζε, θνζθίλεζε θαη ηειηθφ δηαρσξηζκφ ηνπο αλάινγα κε ηελ 

θνθθνκεηξηθή ηνπο δηαβάζκηζε. Μεηά ηελ αξρηθή δηαινγή, νδεγνχληαη ζηνλ ζπαζηήξα Α’ 

ζξαχζεο. Δθεί ιακβάλεη ρψξα ε αξρηθή ζξαχζε ησλ ρνλδξφθνθθσλ πιηθψλ ζε κηθξφηεξν 

κέγεζνο. Απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο ζξαχζεο είλαη θαη ε δηαινγή θαη παξαγσγή αθάζαξηνπ 

ρψκαηνο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ απνβιήησλ. 
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Δηθόλα 7 Σπαζηήξαο 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

Μεηά ηελ αξρηθή ζξαχζε ηα απφβιεηα δηέξρνληαη απφ έλαλ καγλεηηθφ δηαρσξηζηή ζηνλ νπνίν 

θαηαθξαηνχληαη θαη απνζεθεχνληαη μερσξηζηά φια ηα κεηαιιηθά πιηθά. ηε ζπλέρεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηα πιηθά πξνσζνχληαη, ζπλήζσο κέζσ ηαηληνδξφκσλ, ζην θφζθηλν δχν νξφθσλ.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8 Μεηαθνξά πιηθώλ κέζσ ηαηληόδξνκνπ 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

ην θφζθηλν δχν νξφθσλ ιακβάλεη ρψξα ν δηαρσξηζκφο, ε δηαινγή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

παξαγψγσλ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ 

ζέινπκε λα παξάγνπκε θαη ηελ επηζπκεηή θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ξπζκίδνπκε αληίζηνηρα ηα 

θφζθηλα. 

 

 ην πξψην θιάζκα εκπεξηέρεηαη ρψκα δηακέηξνπ θφθθσλ απφ 0 – 16 mm θαη 

απνηειεί πεξίπνπ ην 10% ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ. Απηφ ην πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

νδνπνηία, ζηελ θαηαζθεπή ηεο ππφβαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ. 
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 ην δεχηεξν θιάζκα εκπεξηέρεηαη ρψκα δηακέηξνπ θφθθσλ 16-32 mm θαη απνηειεί 

πεξίπνπ ην 30% ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ. Ζ ζπλεζέζηεξε ρξήζε ηνπ είλαη ζε εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο. 

 

 Σν ελαπνκείλαλ πιηθφ, ην νπνίν έρεη θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε θφθθνπ κεγαιχηεξε 

απφ 32 mm, πξνσζείηαη ζην ακκνηξηβείν γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

ην ακκνηξηβείν γίλεηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ θαη παξάγνληαη ηα εμήο : 

 

 Γαξκπίιη κε δηάκεηξν θφθθνπ 8-16 mm 

 Ρπδάθη κε δηάκεηξν θφθθνπ 5-8 mm 

 Άκκνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9 Σπγθξόηεκα ακκνηξηβείνπ 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

 

3.3.4 Γηαδηθαζία επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαηεδαθίζεσλ 

 

Σα απφβιεηα θαηεδαθίζεσλ, κεηά ηα δχν αξρηθά ζηάδηα επεμεξγαζίαο, απηφ ηεο εηζφδνπ – 

δχγηζεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο αξρηθήο - καθξνζθνπηθήο δηαινγήο, νδεγνχληαη ζε έλα δνλεηηθφ 

θφζθηλν. Δθεί δηαρσξίδνληαη ηα κπάδα (ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηία) απφ ηα εχρξεζηα κεηαιιηθά 

ζηνηρεία. Σα κπάδα πξνσζνχληαη ζε ζπαζηήξα γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη 

αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθή φπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ. 

 

Δίλαη ζχλεζεο λα ππάξρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο νπιηζκνχ (ράιπβα) κέζα ζηα απφβιεηα απφ 

θαηεδαθίζεηο. Έηζη κέζσ ελφο καγλεηηθνχ δηαρσξηζηή εληνπίδνληαη ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία, 

αθαηξνχληαη θαη απνζεθεχνληαη μερσξηζηά. ηελ εηθφλα 10 θαίλνληαη απφβιεηα θαηεδαθίζεσλ 

(θνκκάηηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο). ηελ εηθφλα 11 θαίλεηαη ν καγλεηηθφο δηαρσξηζηήο ελψ 

ζηελ εηθφλα 12 θαίλεηαη ππαίζξηα ζπιινγή ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ. 
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Δηθόλα 10 Απόβιεηα θαηεδαθίζεσλ (νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

 (Πεγή : www.anakem.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11 Μαγλεηηθόο δηαρσξηζηήο 

(Πεγή : www.anakem.gr) 
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Δηθόλα 12 Υπαίζξηα ζπιινγή ραιύβδηλνπ νπιηζκνύ 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

Γχλαηαη λα αθνινπζήζεη θαη πεξαηηέξσ δηαινγή κε ηα ρέξηα, εάλ ζηα απφβιεηα απφ 

θαηεδαθίζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη άιια ρξήζηκα, αλαθπθιψζηκα πιηθά. Έηζη κέζσ ηεο 

ρεηξνδηαινγήο απνκαθξχλνληαη θαη απνζεθεχνληαη πιηθά φπσο γπαιηά, μχια, πιαζηηθά θιπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά θαη επνπηηθά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ έλα ηππηθφ δηάγξακκα ξνήο 

επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ ζε κνλάδεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

 
 

Σρήκα 4 - Γηάγξακκα ξνήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ 

(Πεγή : Ηδία επεμεξγαζία) 
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3.3.5 Παξαγόκελα πξντόληα κνλάδαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

 

Σα αδξαλή πιηθά πνπ παξάγνληαη απφ ηηο κνλάδεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Δίδνο Κνθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

Υψκα 

0-16 mm 

16-32 mm 

+ 32 mm 

θχξα 

Κξνθάια +16 mm 

Γαξκπίιη 8-16 mm 

Ρπδάθη 5-8 mm 

Άκκνο 2-5 mm 

Πεπάιε < 2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 13 Παξαγσγή ζθύξσλ από αλαθύθισζε αδξαλώλ 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 14 Παξαγσγή άκκνπ από αλαθύθισζε αδξαλώλ 

(Πεγή : www.anakem.gr) 
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3.4 Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ πιηθώλ ζηα ΑΔΚΚ 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηνηρεηνζεηνχληαη ηα πηζαλά επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζην ξεχκα ησλ 

απνβιήησλ απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο, θαζψο θαη νη επηζπκεηέο πξαθηηθέο δηαρείξηζήο 

ηνπο. 

 

Πξντόλ/ πιηθό Πηζαλά 

επηθίλδπλα 

ζπζηαηηθά 

Πηζαλέο 

επηθίλδπλεο 

ηδηόηεηεο 

Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

Πξφζζεηα 

ζθπξνδέκαηνο 

H/C δηαιχηεο Δχθιεθην Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή, 

αλαθχθισζε, απνκάθξπλζε κε 

ζθνπφ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

δηαρείξηζε ηνπ 
Έιαηα θαη θαχζηκα H/C Δχθιεθην, 

Οηθνηνμηθφ 

Τιηθά αλζεθηηθά 

ζηελ πγξαζία,  

πξνζηαηεπηηθέο 

επηθαιχςεηο,      

πιηθά 

ζηεγαλνπνίεζεο 

Γηαιχηεο, 

Βηηνπκέλην 

Δχθιεθηα, 

Σνμηθά 

Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή, 

αλαθχθισζε, απνκάθξπλζε κε 

ζθνπφ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

δηαρείξηζε ηνπ.                               

Αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

ιηγφηεξν επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

Κφιιεο Γηαιχηεο, 

ηζνθπαληνχρεο 

ελψζεηο 

Δχθιεθηα, 

Σνμηθά, 

Γηεγεξηηθά 

Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή, 

αλαθχθισζε, απνκάθξπλζε κε 

ζθνπφ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

δηαρείξηζε ηνπ.                               

Αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

ιηγφηεξν επηθίλδπλσλ πξντφλησλ 

Τιηθά επηθάιπςεο 

δξφκσλ,            

δξφκνη 

Γαιαθηψκαηα κε 

βάζε ηελ πίζζα, 

πίζζα, δηαιχηεο 

Δχθιεθην 

Σνμηθά 

Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή, 

αλαθχθισζε, απνκάθξπλζε κε 

ζθνπφ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

δηαρείξηζε ηνπ. 

Ακίαληνο Ίλεο πνπ 

κπνξνχλ λα 

εηζρσξήζνπλ 

ζην 

αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα 

 

Σνμηθά, 

θαξθηλνγφλα,  

Απνκάθξπλζε θάησ απφ 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο κε ζθνπφ 

ηελ εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ηνπ. 

Οξπθηέο Ίλεο Ίλεο πνπ 

κπνξνχλ λα 

εηζρσξήζνπλ 

ζην 

αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα 

Γεξκαηηθέο θαη 

πλεπκνληθέο 

ελνριήζεηο 

Απνκάθξπλζε γηα μερσξηζηή 

δηάζεζε 

Δπεμεξγαζκέλν μχιν Υαιθφο, 

αξζεληθφ, 

ρξψκην, πίζζα, 

κηθξνβηνθηφλα,   

κπθεηνθηφλν 

Σνμηθφ, 

Οηθνηνμηθφ, 

Δχθιεθην 

Αλαθχθισζε, ηα επηθίλδπλα 

πιηθά είλαη δεζκεπκέλα ζην μχιν. 

Καηά ηελ θαχζε παξάγεηαη 

ηνμηθή αηζάιε. 

Μπνγηέο θαη 

ζηξψκαηα 

επηθάιπςεο 

Γηαιχηεο 

κνιχβδνπ, 

ρξσκίνπ, 

Σνμηθφ 

εχθιεθην 

Μηθξφ πνζνζηφ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ  ζην πεξηβάιινλ αλ 

είλαη δεζκεπκέλν ζην 
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βαλαδίνπ ππφζηξσκα, πηζαλή  ηνμηθή 

αηζάιε θαηά ηελ θαχζε. 

πζηήκαηα 

εμαεξηζκνχ, 

ζπζηήκαηα 

ππξνπξνζηαζίαο 

CFCs Καηαζηξέθνπλ 

ην ζηξψκα ηνπ 

φδνληνο 

Απνκάθξπλζε κε ζθνπφ ηελ 

εμεηδηθεπκέλε απφζεζε. 

Φηάιεο γθαδηνχ 

  

Πξνπάλην, 

βνπηάλην,   

αθεηπιέλην 

Δχθιεθηα Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή 

Γπςνζαλίδεο Πηζαλή πεγή 

νμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ ζην ρψξν 

δηάζεζεο 

Δχθιεθην, 

Σνμηθφ 

Δπηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή, 

αλαθχθισζε, απνκάθξπλζε γηα 

ηελ εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ηνπ 

 

Πίλαθαο 4 – Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ πιηθώλ ζηα ΑΔΚΚ 
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4
ν
 Κεθάιαην Δθαξκνγέο ζηελ Διιάδα 

 

 

4.1 Παξαγόκελεο πνζόηεηεο ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα 
 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πνπ εγθξίζεθε κε ην ΦΔΚ 2706 Β’/ 15 

Γεθ 2015,ε παξαγφκελε πνζφηεηα ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη ζε 1.307 ρηι ηφλνπο. Απφ 

απηά, εθηηκάηαη φηη ηα 1.306 ρηι ηφλνη είλαη κε επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ηα 0,6 ρηι. ηφλνη 

επηθίλδπλα απφβιεηα. Σν έηνο αλαθνξάο είλαη ην 2011 Γηα ηελ δηακφξθσζε πιήξνπο εηθφλα 

πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηξεηο παξαηεξήζεηο: 

 

1. Ζ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ κε επηθίλδπλσλ ΑΔΚΚ ζηεξίδεηαη ζηελ κεζνδνινγία πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 2 θαη έρεη αλαπηπρζεί απφ ην ΔΜΠ (ρνιή Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ/ Μνλάδα Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο). Ζ εθηίκεζε ηεο 

πνζφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ απνηειεί ζπλήζεο πξαθηηθή ζην επξσπατθφ πιαίζην 

θαη γεληθψο είλαη απνδεθηή πξνζέγγηζε. 

 

2. ηελ εθηηκψκελε πνζφηεηα απνβιήησλ ΑΔΚΚ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ρψκαηα 

εθζθαθψλ θαζψο επίζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ 

ηα δηάθνξα ηερληθά έξγα θαζψο θαη ηα έξγα νδνπνηίαο. 

 

3. ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ΑΔΚΚ πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα παξαγφκελα απφβιεηα πνπ 

πεξηέρνπλ ακίαλην.  

 

4.2 Τθηζηάκελα Γίθηπα θαη Δγθαηαζηάζεηο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 
 

4.2.1 Γηα ηα κε επηθίλδπλα ΑΔΚΚ 

 

Σν πξψην χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) γηα ηα κε επηθίλδπλα ΑΔΚΚ άξρηζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ην 2011. Αθφκε δελ ήηαλ θαηαγεγξακκέλα ηα αλελεξγά ιαηνκεία πνπ ππήξραλ 

ζηε ρψξα θαη κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφζεζε ησλ ΑΔΚΚ. Σέινο δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκνο ΥΤΣ αδξαλψλ πιηθψλ. 

 

Σν ππάξρνλ δίθηπν επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ κε επηθίλδπλσλ ΑΔΚΚ έρεη ζπλνιηθά 

δπλακηθφηεηα πνπ μεπεξλά ηα 3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ζπιιεθηψλ θαη κεηαθνξέσλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη αδεηνδνηεζεί κε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ 

ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο.   

 

 Έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2016 ηα πιινγηθά .Δ.Γ. ησλ κε επηθίλδπλσλ Α.Δ.Κ.Κ θάιππηαλ 20 

γεσγξαθηθέο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο (πξψελ λνκνχο, ην  40% πεξίπνπ), φπσο απνηππψλεηαη 

ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312 Β’/ 24 

Απγ 2010) ζα έπξεπε απφ 1/1/2014 λα έρεη θαιπθζεί φιε ε Δπηθξάηεηα. 

 

Δίλαη εκθαλήο ε πζηέξεζε πνπ ππάξρεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαη πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ γηαηί απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Σρήκα 5 - Γεσγξαθηθή θάιπςε κε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

(Πεγή : www.eoan.gr) 

 

4.2.2 Γηα ηα επηθίλδπλα ΑΔΚΚ 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ ΑΔΚΚ ζηξέθεηαη θπξίσο ζε απηά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. ηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ επηά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ακηάληνπ. Ο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη ε ζπιινγή ηνπο, ε ζπζθεπαζία ηνπο ζε εηδηθά 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ηνπο γηα δηάζεζε ζε ΥΤΣ ζηε Γεξκαλία. 

 

4.3 Παξνύζα θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηα ΑΔΚΚ ζηελ Διιάδα 
 

Με βάζε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο γηα ην έηνο 2016 πνπ ππέβαιαλ ηα εγθεθξηκέλα πιινγηθά ΔΓ 

ΑΔΚΚ, ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ Α.Δ.Κ.Κ πνπ νδεγήζεθαλ πξνο αμηνπνίεζε αλήιζε ζε 525.276 

ηφλνπο. Ζ κέρξη ζήκεξα επίδνζε ηεο ρψξαο ζηελ αλαθχθισζε απνβιήησλ εθζθαθψλ, 

θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ γηα ηα έηε 2014-2016 παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 
 

Πίλαθαο 5 - Σπλνιηθέο πνζόηεηεο ΑΔΚΚ πνπ νδεγήζεθαλ ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2016. 

(Πεγή : www.eoan.gr) 
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Όπσο γίλεηαη εκθαλέο απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, κεηαμχ 2016 θαη 2015 παξαηεξείηαη  ζεκαληηθή 

αχμεζε ηφζν ησλ ζπλνιηθψλ πνζνηήησλ ΑΔΚΚ πνπ νδεγήζεθαλ πξνο επεμεξγαζία κέζσ ησλ 

πιινγηθψλ ΔΓ (αχμεζε 297%), φζν θαη ησλ επηκέξνπο ξνψλ (αχμεζε 193% ζηα απφβιεηα 

θαηαζθεπψλ – θαηεδαθίζεσλ, αχμεζε 383% ζηα απφβιεηα εθζθαθψλ). 

 

Σα επεμεξγαζκέλα αδξαλή πιηθά πνπ εμήιζαλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε ηα πιινγηθά ΔΓ 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη νδεγήζεθαλ πξνο δηάθνξεο εξγαζίεο αλάθηεζεο, ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπο ζε επηρψζεηο θαη επηζηξψζεηο αγξνηηθψλ δξφκσλ ήηαλ: 

 

Έηνο ηόλνη 

2014 59.315 

2015 126.218 

2016 247.802 

 

Πίλαθαο 6 - Δπεμεξγαζκέλα αδξαλή πιηθά πνπ δηαηέζεθαλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαθαίλεηαη κηα ζαθή θαη αηζηφδνμε ηάζε αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο επεμεξγαζκέλσλ αδξαλψλ πιηθψλ. Γηα ην έηνο 2015 είρακε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 113% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2014 θαη γηα ην έηνο 2016 κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 96% 

πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2015. 

 

Με βάζε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ηα πνζνζηά επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπο θπκαίλνληαη απφ 1.5% κέρξη 22% (αθνξά έλα ζπιινγηθφ ζχζηεκα κφλν). πλνιηθά φκσο 

θαη ζε επίπεδν επηθξάηεηαο φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Δζληθφ ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ δελ 

επηηεχρζεθε ν ζηφρνο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ 

πιηθά απνβιήησλ θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο λα είρε αλέιζεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ ζε φιε ηε ρψξα, πνπ ζα έπξεπε λα 

επηηεπρζεί κέρξη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012. 

 

 
 

Πίλαθαο 7 - Απόζπαζκα από ην εζληθό ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 

Βέβαηα αληίζηνηρα θαη ν πνιχ θηιφδνμνο ζηφρνο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη 

αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ πιηθά απνβιήησλ θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο λα είρε 

αλέιζεη θαη’ ειάρηζηνλ ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ ΑΔΚΚ ζε φιε ηε 

ρψξα, κέρξη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015 δελ επηηεχρζεθε. 

 

4.3.1 Πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ 

ζηφρσλ εληνπίδνληαη: 

 

■ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ πνζνηήησλ ΑΔΚΚ πνπ παξάγνληαη ζηελ ρψξα, θαζψο δελ 

ππάξρεη κηα θαζνξηζκέλε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο 

κειεηψλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ θαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 
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■ ζην γεγνλφο φηη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη θαηαζηεί εθηθηή ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

φπσο ε θαηάζεζε ησλ ηνηρείσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΓΑ) γηα ηα δηάθνξα έξγα, ηδησηηθά 

θαη δεκφζηα, αιιά θαη ν έιεγρφο ηνπο ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα. 

 

■ ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πιήξεο θάιπςε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο απφ πιεπξάο ησλ ελ 

ελεξγεία πιινγηθψλ ΔΓ ΑΔΚΚ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο αδεηνδνηεκέλσλ (ελ ιεηηνπξγία) 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο γηα ηα απφβιεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο. 

 

■ ζηε δξαζηεξηφηεηα κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ πνπ δελ έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο 

ζπλεξγαζίαο κε ηα ζπζηήκαηα, ιεηηνπξγψληαο ζηελ νπζία παξάλνκα θαη απνδπλακψλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ησλ ΔΓ 

 

■ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) 

(ππάξρνπλ κφλν 3 ζπκβάζεηο). 

 

4.4 Αλαθύθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ΑΔΚΚ ζηελ ΔΔ 
 

Γηα λα δνζεί κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΔΚΚ παξαηίζεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ 

δείρλεη ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ΑΔΚΚ ζηα δηάθνξα θξάηε ηεο ΔΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 6 - Γηάγξακκα κε ηα πνζνζηά αλαθύθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ΑΔΚΚ ζηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ 

(Πεγή : Eurostat) 
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Γπζηπρψο θαίλεηαη ακέζσο ε πνιχ κεγάιε πζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο. 

Αληίζηνηρα πξσηαζιήηξηα ρψξα ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ε Οιιαλδία, νη επηδφζεηο ηεο αγγίδνπλ 

ην άξηζην (100%). Αιιά θαη άιιεο ρψξεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Διιάδα σο 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Απηέο είλαη ε γεηηνληθή Βνπιγαξία, ε νπνία αλαθπθιψλεη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηεί ην 61% πεξίπνπ ησλ ΑΔΚΚ. Δπίζεο θαη ε Ηηαιία έρεη πεηχρεη λα 

αλαθπθιψλεη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ ην 96% ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ. 

 

Φαίλεηαη φηη ε δηεζλήο εκπεηξία είλαη ζεκαληηθή θαη ππαξθηή. Πξέπεη ε ειιεληθή πνιηηεία λα 

κελ πξνζπαζήζεη «λα αλαθαιχςεη μαλά ηνλ ηξνρφ» αιιά λα πάξεη σο παξάδεηγκα ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, λα ηηο κειεηήζεη θαη λα εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο θαη ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο (best practices) πνπ εθαξκφδνπλ θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηηο ηνπηθέο, θνηλσληθέο θαη 

γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο. 

 

4.5. Δθαξκνγέο αλαθύθισζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζηελ Διιάδα 
 

ην παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ ζηελ Διιάδα 

αλαθνξηθά κε ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ. Σα θπξηφηεξα νηθνδνκηθά 

πιηθά πνπ ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα θαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζην ξεχκα ησλ ΑΔΚΚ είλαη 

ην ζθπξφδεκα, ηα πιηθά πιήξσζεο ηεο ηνηρνπνηίαο (ηνχβια), θεξακίδηα, πιαθάθηα, ζηνηρεία 

μεξάο δφκεζεο (γπςνζαλίδεο), μχιν, γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιια θαη αζθαιηηθά πιηθά. Δπίζεο, 

παξαηίζεληαη δηάθνξεο εθαξκνγέο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ. Σέινο είλαη αλαγθαίνο ε χπαξμε 

δηαδηθαζίαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ αλαθπθισκέλνπ πιηθνχ, έηζη ψζηε λα είλαη γλσζηέο νη 

θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ. Με θξηηήξην επηινγήο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ 

ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί κηα ηζρπξή θαη βηψζηκε αγνξά 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο αλαθπθιψζηκσλ αδξαλψλ πιηθψλ απφ ΑΔΚΚ. 

 

4.5.1 θπξόδεκα 

 

Σν ζθπξφδεκα (άνπιν ή θπξίσο νπιηζκέλν) είλαη ην πην δηαδεδνκέλν δνκηθφ πιηθφ ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Ζ παξαγσγή ηνπ εθηηκάηαη ζε 6,5 δηο ηφλνπο ζθπξνδέκαηνο θάζε ρξφλν ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Δίλαη ην δεχηεξν ζε θαηαλάισζε πιηθφ παγθνζκίσο, κεηά απφ ην λεξφ. Γηα ηε ρψξα καο 

εηδηθά απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ έξγσλ ππνδνκήο. Σν ζθπξφδεκα απνηειείηαη απφ 

ηζηκέλην, ζθχξα, άκκν θαη λεξφ. Λφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο ρψξαο καο φια απηά ηα πιηθά 

κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη έηζη ηειηθά ην ζθπξφδεκα γηα ηελ Διιάδα 

είλαη έλα «θηελφ» πξντφλ. Αληίζεηα ιφγσ έιιεηςεο θνηηαζκάησλ ζηδήξνπ, ε παξαγσγή δνκηθνχ 

ράιπβα είλαη «αθξηβφ» πξντφλ θαη δελ έρεη πξηκνδνηεζεί ε παξαγσγή ηνπ. 

 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ην 60% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ξεχκαηνο ησλ ΑΔΚΚ λα είλαη 

απφ ζθπξφδεκα. ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο - δπλαηφηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαη πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ. Ζ πξψηε ιχζε – 

δπλαηφηεηα είλαη ε ζξαχζε ηνπ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηηο λέεο θαηαζθεπέο σο έρεη. 

Απηή ε πεξίπησζε πξνυπνζέηεη φηη ζα ππάξρνπλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ λένπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ε ηήξεζε ησλ απζηεξψλ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Ζ δεχηεξε ιχζε – δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα ην αλαθπθισκέλν ζθπξφδεκα είλαη ε ρξήζε ησλ 

αλαθπθισκέλσλ αδξαλψλ γηα λα παξαρζεί λέν ζθπξφδεκα. Καη απηή ε επηινγή απαηηεί ηελ 

δηαδηθαζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ έηζη ψζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο θαη 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ αλαθπθισκέλσλ αδξαλψλ. 
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4.5.1.1 Γπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο αλαθπθισκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

 

Ζ ζχλεζεο πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα γηα ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

είλαη θαη’ αξρήλ ε αθαίξεζε ησλ ραιχβδηλσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

ζξπκκαηηζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε δηαθφξσλ εηδψλ θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο. Οη 

ζπλεζέζηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη: 

 

 ηα ζπλήζε νηθνδνκηθά έξγα σο πιηθφ επηρσκαηψζεσο. ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα δελ 

απαηηνχληαη εηδηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην αλαθπθιψζηκν ζθπξφδεκα είλαη 

έλα πιηθφ πνπ καο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο πνηνηηθέο αλάγθεο καο θαη ηαπηφρξνλα 

είλαη νηθνλνκηθφ. 

 

 ηνπο ΥΤΣΑ σο πιηθφ θάιπςεο ησλ απνβιήησλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

νηθνλνκηθφ ζθέινο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

 ηα αλελεξγά θαη ζπλήζσο εγθαηαιειεηκκέλα ιαηνκεία σο πιηθφ πιήξσζεο.  

 

 Γηα ηελ παξαγσγή λένπ ζθπξνδέκαηνο, φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, κε 

αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ αδξαλψλ πιηθψλ (ζθχξα, άκκνο) κε αλαθπθιψζηκα. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

θαη κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ αλαθπθιψζηκσλ αδξαλψλ. 

 

 Χο πιηθφ δηάζηξσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππφβαζεο ζε έξγα νδνπνηίαο. Καη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

 

 Χο έξκα ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, θάησ απφ ηνπο ζηξσηήξεο. 

 

   Σέινο γηα ηελ παξαγσγή λένπ ζθπξνδέκαηνο ρακειφηεξεο αληνρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15 - Φξήζε αδξαλώλ από αλαθύθισζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Πεγή : www.anakem.gr) 
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Δηθόλα 16 - Φξήζε αδξαλώλ από αλαθύθισζε γηα ηελ δηεπζέηεζε ξέκαηνο 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

 

 

Δηθόλα 17 - Φξήζε αδξαλώλ από αλαθύθισζε γηα ηελ δηάζηξσζε επαξρηαθνύ δξόκνπ ήπηαο 

θπθινθνξίαο 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 18 - Γνκηθό πιηθό κε πξώηε ύιε αλαθπθισκέλν ζθπξόδεκα 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

4.5.2 Σνύβια –Πιαθάθηα - Κεξακηθά 

 

Κεξακηθά νξίδνληαη ηα ζηεξεά πιηθά πνπ παξάγνληαη απφ πειφ, ηα νπνία κέζσ εηδηθήο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο απνθηνχλ ζεκαληηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο. Σν ηνχβιν είλαη έλα εηδηθφ θεξακηθφ  

ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνχ ελφο θηηξίνπ. Σα ηνχβια ζπλδένληαη κέζσ εηδηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο γηα λα 

δηακνξθψζνπλ έηζη έλα ζηέξεν θαη ζπκπαγέο ζψκα. Σέινο ηα πιαθάθηα είλαη θεξακηθά ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ζηελ κηα ηνπο πιεπξά ζθιεξφ θηλίξηζκα κε ινχζηξν. 

 

4.5.2.1 Γπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο αλαθπθισκέλσλ θεξακηθώλ 

 

Σα θεξακηθά δνκηθά πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο ελδείθλπηαη λα 

νδεγνχληαη ζηελ αλαθχθισζε. Γηφηη ηα θεξακηθά πιηθά είλαη ζρεηηθά «εχπιαζηα» θαη 

εξγάζηκα. Μεηά ηελ ζξαχζε ηνπο, κπνξνχλ λα επεμεξγαζζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

πιήζνο επηινγψλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο : 

 

 Χο πιηθά δηάζηξσζεο ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο.  

 

 Χο πιηθφ δηάζηξσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππφβαζεο ζε έξγα νδνπνηίαο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ αλαθπθιψζηκσλ θεξακηθψλ πιηθψλ. 

 

 Γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ θιίζεσλ γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε αγσγψλ 

απνρεηεχζεσλ ή αγσγψλ φκβξησλ πδάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα αλαθπθιψζηκα 

θεξακηθά ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ηεο άκκνπ. 

 

 Χο ππνθαηάζηαην ηεο άκκνπ γηα ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο. Σα θεξακηθά κεηά απφ 

θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη ζξαχζε θνζθηλίδνληαη θαη παξάγνληαη δηαθφξνπ 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο πιηθά, φπσο άκκνο. Απηή ε άκκνο πξέπεη λα ειεγρζεί 

εξγαζηεξηαθά γηα ηηο κεραληθέο ηεο ηδηφηεηεο έηζη ψζηε λα δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ άκκν ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
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  Χο πιηθφ επίζηξσζεο γηα ηελ θάιπςε ρσκάηηλσλ γεπέδσλ ηέληο. Σν αλαθπθιψζηκν 

θεξακηθφ πιηθφ επηδέρεηαη αλάινγε επεμεξγαζία γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία ην πξννξίδνπκε θαη παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ 

παξφκνησλ πιηθψλ, φπσο : 

α. Παξέρεη κεγαιχηεξε απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ. 

β. Πξνζδίδεη ζηελ κεγάιε επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ εληαίν θαη νκνηνγελέο ρξψκα. 

γ. Παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο φπσο αγξηφρνξηα. 

δ. Σν θεξακηθφ πιηθφ έρεη κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο θαη ππθλφηεηα κε απνηέιεζκα λα 

κελ είλαη ηφζν εχθνινο ν δηαζθνξπηζκφο ηνπ απφ ηνλ αέξα. 

ε. Δίλαη πιηθφ ην νπνίν δχλαηαη λα ζπκπηεζηεί θαη λα δηαηεξήζεη ηελ κνξθή ηελ νπνία 

ηνπ πξνζδίδνπκε. 

 

 ε ζπλδπαζκφ κε άιια βηνδηαζπψκελα νξγαληθά πιηθά θαη ρψκα, ηα αλαθπθιψζηκα 

θεξακηθά πιηθά πξνζθέξνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο βάζεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη αλάπηπμε πξάζηλσλ ζηεγψλ. Σν πνξψδεο ησλ θεξακηθψλ πιηθψλ 

βνεζάεη ζηνλ εγθισβηζκφ θαη ηελ δηαηήξεζε λεξνχ, βνεζψληαο έηζη ηελ δηαηήξεζε 

ηεο ζσζηήο πγξαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζηηο πξάζηλεο ζηέγεο. 

 

 Σέινο, παιαηά θεξακηθά ζηνηρεία, φπσο θεξακίδηα θαη δηαθνζκεηηθνί πιίλζνη, αθνχ 

αθαηξεζνχλ κε πξνζνρή απφ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο, θαζαξηζηνχλ θαη ηχρνπλ ηεο 

αλάινγεο επεμεξγαζίαο, κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάζηξσζε 

πεδνδξφκσλ κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 19 - Φξήζε αλαθπθισκέλσλ θεξακηθώλ πιίλζσλ γηα ηελ δηάζηξσζε ππαίζξηνπ ρώξνπ 

(Πεγή : www.anakem.gr) 
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Δηθόλα 20 - Γνκηθό πιηθό κε πξώηε ύιε αλαθπθισκέλα θεξακίδηα 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 21 - Γνκηθό πιηθό κε πξώηε ύιε αλαθπθισκέλα θεξακηθά πιαθίδηα ηνίρνπ. 

(Πεγή : www.anakem.gr) 

 

 

4.5.3 Ξύια 

Σν μχιν είλαη έλα θπζηθφ πιηθφ πνπ έρεη πάξα πνιιέο ρξήζεηο ηφζν θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο 

ελφο θηηξίνπ φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπηηηνχ ή κίαο επηρείξεζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθφ πιηθφ ζηελ θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ελφο 

θηηξίνπ (μπιφηππνο) ή θαη ην ίδην ην μχιν σο θέξνλ νξγαληζκφο ζε μχιηλεο θαηαζθεπέο. Δπίζεο 

ππάξρνπλ μχιηλα ρσξίζκαηα, μχιηλεο επηθαιχςεηο, επελδχζεηο, επηζηξψζεηο θαη ζε άιιεο 

κνξθέο. Πνιχ ζπλεζηζκέλε μχιηλε θαηαζθεπή είλαη ε θαηαζθεπή ζηέγεο κε θεξακίδηα ζε έλα 

θηίξην. Σέινο, πνιχ ζπρλή είλαη ε ρξήζε δηαθφξσλ πνηνηήησλ μχισλ ζηελ θαηαζθεπή επίπισλ 

θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία. 
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4.5.3.1 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε μύινπ 
Καηά θχξην ιφγν, ε μπιεία κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη λα αλαθπθισζεί. Ζ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε μχιηλσλ θνπθσκάησλ θαη μχιηλσλ ρσξηζκάησλ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε 

πξαθηηθή. Πξέπεη φκσο λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο ηεο 

θαηαζθεπήο θαη φρη ε ζπκβαηηθή κέζνδνο θαηεδάθηζεο. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπκβαηηθήο 

θαηεδάθηζεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη δηαινγή ησλ μχιηλσλ κεξψλ ηνπ θηηξίνπ δηφηη ηα 

δνκηθά πιηθά αλακηγλχνληαη ή θαη θαηαζηξέθνληαη. 

Έλα παξάδεηγκα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο μπιείαο είλαη ν μπιφηππνο (μχιηλα θαδξφληα θαη 

μχιηλεο επηθάλεηεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηελ θαηαζθεπή ηνπ μπινηχπνπ, ηελ ρχηεπζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ην μεθαινχπσκα. Σα μχια πνπ δηακφξθσζαλ ηνλ μπιφηππν αθαηξνχληαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή άιινπ μπινηχπνπ. 

 

4.5.3.2 Αλαθύθισζε μύινπ 
Γεχηεξν παξάδεηγκα, είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ μχιηλσλ παιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ ζπζθεπαζία πιηθψλ θαη ηελ επθνιφηεξε κεηαθνξά ηνπο. Οη μχιηλεο παιέηεο 

επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά άιισλ αγαζψλ. 

Ζ αλαθχθισζε ησλ μχιηλσλ κεξψλ ηνπ θηηξίνπ είλαη εθηθηή αξθεί λα είλαη απαιιαγκέλν απφ 

πξφζκηθηα φπσο βαθέο, ινχζηξν, βίδεο θαη θαξθηά θιπ. 

ην μχιν σο θπζηθφ θαη πιήξσο αλαθπθιψζηκν πιηθφ ηίπνηα δελ πάεη ρακέλν. Καη ην 

παξακηθξφ θνκκαηάθη θαη πξηνλίδη αλαθπθιψλεηαη. Έρεη αλαπηπρζεί ε ηερλνινγία εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα ηνπ μχινπ MDF (Medium Density Fibreboard), ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ππνιείκκαηα μχινπ θαη πξηνλίδηα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε εηδηθή επεμεξγαζία θαη ζε ζπλζήθεο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. Ζ ελ ιφγσ πνηφηεηα μχινπ παξνπζηάδεη πνιχ θαιά κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έρεη πνιχ κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 22 - Έπηπιν από επαλαρξεζηκνπνηεκέλε μπιεία 

(Πεγή : www.anakem.gr) 
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5
ν
 Κεθάιαην Δθαξκνγέο ζηελ ΔΔ 

 

5.1 Η θαηάζηαζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε από πιεπξάο αδξαλώλ πιηθώλ 
 

ην πιαίζην ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αλάγθε γηα παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε θπξίσο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο θαη 

επξσπατθήο δηαζχλδεζεο είλαη κεγάιε. Σα αδξαλή πιηθά βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο δήηεζεο, 

κεηά ην λεξφ θαη ηα ηξφθηκα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 

2016, ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε αδξαλψλ πιηθψλ αλήιζε ζηα 3 δηο ηφλνπο εηεζίσο. 

 

ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ θαηαλαιψλεηαη πεξίπνπ ην 65% ησλ αδξαλψλ 

πιηθψλ ζηελ Δπξψπε. Μεγάιεο πνζφηεηεο αδξαλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ζθπξνδέκαηνο. Δλφο πιηθνχ πνπ απνηειεί ην θπξίσο δνκηθφ πιηθφ ησλ ρσξψλ ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θαη κεγάιε ζεηζκηθφηεηα. 

 

Έλα άιιν κεγάιν πνζνζηφ αδξαλψλ πιηθψλ, εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 20%, θαηαλαιψλνληαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ θαη νδηθψλ αξηεξηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ θαζψο 

θαη αεξνδηαδξφκσλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο δηαθαίλεηαη ε 

πάγηα αληίζεζε κεηαμχ Βνξξά θαη Νφηνπ. Υσξψλ ησλ βνξείσλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ (θαλδηλαδηθέο 

ρψξεο, Γεξκαλία, Οιιαλδία θιπ) θαη λφηησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (Διιάδα, Ηηαιία, Κχπξνο θιπ). 

Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κνληέια – πξφηππα αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε 

ησλ αδξαλψλ πιηθψλ. Σέηνηα ρψξα είλαη ε Οιιαλδία, ε νπνία έρεη θαηαθέξεη θαη αλαθπθιψλεη 

ζρεδφλ ην 100% ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ αδξαλψλ πιηθψλ. 

 

Βέβαηα, απηφ είλαη θαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ επηθνηλσλία θαη ε 

δηαζχλδεζε ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ - πξνηάζεσλ θαη ηδεψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ, πάληα κε γλψκνλα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ιανχ ηνπ 

θξάηνπο - κέινπο. 

 

Με ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο πνπ κάζηηζε ηελ Δπξψπε απφ ην 2008 

κέρξη ζήκεξα (2018), δηαθαίλεηαη ε επίηεπμε ζεηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηεο 

επξσδψλεο. Απηφ ην γεγνλφο ζα ηξνθνδνηήζεη θαη ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ κε ηελ εθηέιεζε 

κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο θπξίσο ζηα λεψηεξα κέιε ηεο έλσζεο πνπ εληάρζεθαλ απφ ην 2004 

θαη αξγφηεξα (Πνισλία, Κχπξνο, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θιπ). Έηζη, αλακέλεηαη φηη ε δήηεζε γηα 

θαηαλάισζε θαη παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ ζα απμεζεί θαη εθηηκάηαη φηη ε κέζε θαηά θεθαιήλ 

εηήζηα δήηεζε απφ 3-5 ηφλνπο πνπ είλαη ζήκεξα, ζα αγγίμεη ή θαη ζα μεπεξάζεη ηνπο 6 κε 8 

ηφλνπο. 
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5.2 Σξόπνη παξαγσγήο αδξαλώλ πιηθώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

ην γεληθφ ζχλνιν ηεο Δπξψπεο, ζρεδφλ ην 90% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο παξαγσγήο αδξαλψλ 

πιηθψλ πξνέξρνληαη απφ εμφξπμε ιαηνκείνπ αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ θαη ακκνράιηθσλ. Σν 

ελαπνκέλσλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 10%, πξνέξρεηαη απφ αλαθχθισζε ΑΔΚΚ θαη ζαιάζζηεο 

απνζέζεηο. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ – αο ηηο ραξαθηεξίζνπκε – «αλεπηπγκέλσλ» ρσξψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλαθχθισζε ησλ ΑΔΚΚ, φπσο ε Οιιαλδία θαη ε Φηιαλδία. Μπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε φηη ππάξρεη πνιχ κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο θαη έλαο ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο 

νηθνλνκηθφο ηνκέαο πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ΑΔΚΚ απφ αλαθχθισζε. 

 

5.3 Γνθηκαζκέλεο θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο (Best practices) ζε ρώξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

5.3.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζε δνθηκαζκέλεο θαη επηηπρεκέλεο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο (best practices) πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε άιια θξάηε κέιε 

ηεο έλσζεο. Με απψηεξν ζηφρν ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο δηθήο καο θαηάζηαζεο θαη θηινζνθίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ. 

 

Σα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη είλαη ελδεηθηηθά ηεο αληίιεςεο θαη ηφπνπ ιεηηνπξγίαο 

άιισλ ιαψλ θαη άιισλ νξγαλσκέλσλ θξαηψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ σο παξάδεηγκα 

πξνο κίκεζε. 

 

5.3.2 Σν Γαιιηθό παξάδεηγκα γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ απνβιήησλ από θαηεδαθίζεηο θαη 

αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ 

 

Ο Γαιιηθφο θαλνληζκφο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη θηίζηκν ησλ θηηξίσλ θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα απφβιεηα απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη ηελ 

αλαθαίληζε ησλ θηηξίσλ. Αθνξά ηα θηίξηα πνπ έρνπλ επηθάλεηα κεγαιχηεξε απφ 1.000 

ηεηξαγσληθά κέηξα αλά φξνθν, θάξκεο, βηνκεραληθά θηίξηα ή εκπνξηθά θηίξηα ζηα νπνία έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί επηθίλδπλεο νπζίεο. Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηελ αλαθαηαζθεπή ή/θαη ηελ 

θαηεδάθηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Ζ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο ή αλαθαίληζεο ηνπ 

θηηξίνπ (αλάδνρε εηαηξεία) έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεμάγεη έξεπλα θαη λα εμαθξηβψζεη, πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ, ηνλ αθξηβή αξηζκφ θαη είδνο ησλ 

απνβιήησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

 

Πξέπεη λα αλαθεξζνχλ επαθξηβψο ε ηνπνζεζία ησλ πιηθψλ θαη ησλ απνβιήησλ πνπ ζα 

παξαρζνχλ, ην είδνο ηνπο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηαρεηξηζηεί ε εηαηξεία απηά ηα 
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απφβιεηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

πεδίν, λα αλαθηεζνχλ ή λα πεξηνξηζηνχλ. Όια απηά ηα ζηνηρεία θνηλνπνηνχληαη ζε θάζε έλαλ 

εξγαδφκελν ή ελδηαθεξφκελν πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηεδάθηζεο. 

 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ε αξρή πνπ επηβιέπεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπληάζζεη κηα 

έθζεζε ζηελ νπνία αμηνινγεί θαη αλαθέξεη ηελ ηειηθή πνζφηεηα απνβιήησλ πνπ παξήρζεζαλ, 

ηελ ηειηθή πνζφηεηα απνβιήησλ πνπ επαλαρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πεδίν, ηελ ηειηθή πνζφηεηα 

ησλ απνβιήησλ πνπ αλαθηήζεθαλ ή πεξηνξίζηεθαλ. 

 

Σέινο, ε επηβιέπνπζα αξρή απνζηέιιεη φια απηά ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζην αξκφδην Γαιιηθφ 

ππνπξγείν πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ππνπξγείν ζπληάζζεη θαη παξνπζηάδεη ηελ εηήζηα έθζεζε 

ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ θαηεδαθίζεηο θαη 

αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ. 

 

Δθθξάδνληαο, κηα πξνζσπηθή άπνςε, ζα ιέγακε φηη ε φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα θαίλεηαη αξγή 

θαη γξαθεηνθξαηηθή αιιά κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, ε έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ε αλάδνρε εηαηξεία 

κπνξεί λα θνηλνπνηεζεί ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα ειέγμεη ηελ εηαηξεία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ δηελεξγεί. 

 

5.3.3 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθώλ πιηθώλ ζε κηα πξνζσξηλή θαηαζθεπαζηηθή πεξηνρή. 

Παξάδεηγκα ην Οιπκπηαθό Πάξθν ηνπ Λνλδίλνπ 2012. 

 

Ζ Βξεηαληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ 

αγψλσλ ηνπ 2012, έζεζε έλα θηιφδνμν ζηφρν, ηνπιάρηζηνλ ην 90% θαηά βάξνο ησλ πιηθψλ απφ 

ηελ θαηεδάθηζε θάπνησλ Οιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα 

αλαθπθισζνχλ. Ο ζηφρνο επηηεχρζεθε θαη μεπέξαζε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο θαηά 8,5%. 

Αγγίδνληαο έηζη ην πνιχ ελζαξξπληηθφ 98,5%. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ιηγφηεξνη απφ 7.000 

ηφλνπο πιηθψλ θαη θαηαιήμνπλ λα απνηεζνχλ ζην έδαθνο. 

 

Σα θπξηφηεξα δηδάγκαηα απφ απηφ ην έξγν κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ: 

 

 Γηελεξγήζεθε κηα επηζεψξεζε πξηλ απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

κηα έξεπλα απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη κε ηελ ζπλεξγαζία εηδηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηέζεθαλ ζηφρνη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη απνθαηάζηαζε απφ 

ζπγθεθξηκέλα θξίζηκα πιηθά. Όιε απηή ε δηαδηθαζία δηαζπλδέζεθε θαη κε ηελ παξαγσγή 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ παξαγσγήο απηψλ 

ησλ αεξίσλ. 

 

 Σέζεθαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ζπληνλίζηεθαλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην 

ζηφρσλ γηα ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ. Όινη απηνί νη ζηφρνη ήηαλ θαζνξηζηηθνί φξνη θαηά 
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ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο κεηνδφηε αιιά θαη ζην ζπκβφιαην πνπ ππνγξάθεθε κε ηηο 

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο. Γεγνλφο πνπ φξηδε ζαθψο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηεδαθίζεσλ. 

 

 Καζνξίζηεθαλ εηδηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε πηζηνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ, κε 

αλαγλσξηζκέλν έξγν θαη εκπεηξία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ηεζέληεο 

ζηφρνπο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. 

 

 Τπήξρε ε ζαθήο απαίηεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηεδάθηζεο φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 Δπίζεο ππήξμε ε απαίηεζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ λα 

θαηαρσξεζεί ζε κηα μερσξηζηή βάζε δεδνκέλσλ θαη απηή ε βάζε δεδνκέλσλ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπλνιηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ελδηαθέξνληνο. 

 

 ρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ νκαδηθέο ζπζθέςεηο θαη επηζθέςεηο κε άιια ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα έξγα απνθαηάζηαζεο. Ζ ζπλερήο επηζθέςεηο θαη επηθνηλσλία ήηαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο. 

 

 Γηαηέζεθε επαξθήο ρψξνο ελαπφζεζεο γηα ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, έηζη ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ ην ρψξν θαη ην 

ρξφλν λα κπνξέζνπλ λα δηαιέμνπλ θαη λα πάξνπλ ηα πιηθά πνπ κπνξνχλ θαη ζέινπλ γηα 

λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. 

 

5.3.4 Γηαδηθαζία έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ θαηεδάθηζεο ζηε Γαλία. 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηε Γαλία είλαη ζηα πιαίζηα ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο (δελ 

απνηειεί λνκηθή δέζκεπζε) γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο επαχμεζεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ηεο θαηεδάθηζεο. 

 

Οη πειάηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ αγνξάο θαη εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

είλαη ζίγνπξνη φηη ε θαηεδάθηζε ζα γίλεη κε πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη κε αζθάιεηα επί ηνπ 

πεδίνπ. 

Σν ζρέδην ειέγρεηαη απφ ηξία κέξε θαζψο θαη απφ ην πκβνχιην πηζηνπνίεζεο. Ζ δηαδηαθαζία 

γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηεδάθηζεο αθνινπζεί ηέζζεξα ζηάδηα: 

 

ηάδην 1. Δπηζεψξεζε πξηλ απφ ηελ θαηεδάθηζε: Ζ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

θαηεδάθηζεο δηελεξγεί έλαλ επηζηακέλν έιεγρν θαη επηζεψξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

θαηεδάθηζεο θαη θαηαγξάθνληαη ζε έλαλ θαηάινγν φια ηα πιηθά (επηθίλδπλα θαη κε) πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηεδάθηζε. Δπίζεο, απεηθνλίδνληαη ζε απηφ ηνλ θαηάινγν, αλαιπηηθά, ηα 

πιηθά πνπ ζα νδεγεζνχλ γηα απφζεζε, ε πνζφηεηα ηνπο θαη εάλ ππάξρεη θάπνην είδνο 
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απνβιήηνπ πνπ είλαη κνιπζκέλν θαη κε ηη ζπγθεθξηκέλε νπζία. ηνλ θαηάινγν επίζεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη γηα ηελ θαηνρή απηψλ ησλ πιηθψλ θαζψο 

επίζεο θαη νη δηαθαηλφκελνη θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

ηάδην 2 ρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ: Έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζπληάζζεηαη 

θαη πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ ηεο επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθά 

θηιηθήο θαηεδάθηζεο. Αθφκα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αθαίξεζεο ησλ πιηθψλ, ηα κέηξα 

αζθαιείαο πνπ έρνπλ ιεθζεί, ε ξνή ησλ απνβιήησλ θαη νη απαηηήζεηο εθαξκνγήο απφ πιεπξάο 

ηνπ πειάηε. 

 

ηάδην 3 Δθηέιεζε ηεο θαηεδάθηζεο: Ζ εθηέιεζε ηεο θαηεδάθηζεο ιακβάλεη ρψξα θαη 

εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Δηδηθνί επηζηήκνλεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθά θηιηθά θαηεδάθηζε εκπιέθνληαη ζηελ φιε 

δηαδηθαζία θαζψο θαη πηζηνπνηεκέλεο αλάδνρεο εηαηξείεο εξγάδνληαη ρξεζηκνπνηνψληαο ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη κέζα. Ζ αλάδνρε εηαηξεία ππεχζπλε γηα ηελ θαηεδάθηζε πξέπεη λα 

βεβαηψζεη φηη ε πεξηνρή θαηεδάθηζεο είλαη αζθαιήο θαη θαιά νξγαλσκέλε θαη φηη ε ξνή 

παξαγνκέλσλ απνβιήησλ δελ ζα κνιχλεη ην έδαθνο θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

ηάδην 4 Σειηθή Αλαθνξά: Ζ δηαλνκή φισλ ησλ απαξαηηήησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ 

γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ ηειηθά αλαθνξά πνπ 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία, αλαιπηηθά, κε ηα πιηθά θαηεδάθηζεο θαη ηα απφβιεηα πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ην 

έξγν ηεο θαηεδάθηζεο θαη παξέρεηαη ζηνλ πειάηε ηνπ έξγνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ. 

 

5.3.5 Σν πξόγξακκα κείσζεο ηνπ αζβέζηνπ ζηελ Πνισλία (2009-2032) 

 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξηζκνχ ηνπ άζβεζηνπ ζηελ Πνισλία γηα ηα έηε 2009 – 2032 

είλαη : 

 

 Αληηθαηάζηαζε θαη δηάζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ άζβεζην. 

 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία σο απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο 

άζβεζηνπ ζηελ Πνισλία. 

 

 Πεξηνξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αζβέζηνπ ζην πεξηβάιινλ. 

 

Σν πξφγξακκα δνκήζεθε θαη ζρεδηάζηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζε γεληθφ επίπεδν, ζε επίπεδν 

πνιηηνθπιαθήο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε πέληε ηνκείο δξάζεηο: 

 

α. Ννκηθέο ελέξγεηεο. Σξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

θαλνληζκψλ θαη δηαηάμεσλ. 

 

β.  Δθπαίδεπζε – Δπηκφξθσζε. Γηεμήρζεζαλ εθπαηδεπηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο δηαιέμεηο θαη 

νκηιίεο ζε έλα πιήζνο παηδηψλ θαη λέσλ πνπ θαιχπηεη απφ ηα παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο κέρξη ηνπο λένπο θνηηεηέο θαη εξγαδφκελνπο. Δπίζεο νξγαλψζεθαλ επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Έγηλε 

πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ελεκέξσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ θαηαζηξνθή θαη 

αδξαλνπνίεζε ησλ ηλψλ απφ άζβεζην. Σέινο, δηνξγαλψζεθαλ εθπαηδεχζεηο, ζεκηλάξηα, 

ζπζθέςεηο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ θαη απιψλ πνιηηψλ κε ζηφρν 

ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. 

 

γ. Γηνξγαλψζεθαλ δξάζεηο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο αζβέζηνπ θαη πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ 

άζβεζην απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ηα δνκηθά πιηθά ελ γέλεη. Έγηλε θαζαξηζκφο ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ δνκηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ άζβεζην. 

 

δ. Ζ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη πξνφδνπ ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε ηελ ρξήζε 

ζχγρξνλσλ δηαζηεκηθψλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

ε. Έιαβαλ ρψξα ελέξγεηεο εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο πεξηνρήο απφζεζεο ησλ 

απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ άζβεζην θαζψο θαη ειήθζεζαλ φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 

αλζξψπηλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 

5.3.6 Απνθέληξσζε δηαδηθαζίαο επηβνιήο θόξσλ ζηελ άκκν, ραιίθη θαη πέηξεο. Η 

πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο 

 

ηελ Ηηαιία ε επηβνιή θφξσλ ζηελ άκκν, ην ραιίθη θαη ηηο πέηξεο έρεη απνθεληξσζεί θαη απηφ ην 

κέηξν εθαξκφδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Γελ ππάξρεη έλαο θνηλφο ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο ζε φιε ηε ρψξα γηα ηα είδε πνπ πξναλαθέξακε. Αληί απηνχ, θάζε πεξηνρή 

εθαξκφδεη δηαθνξεηηθά πνζνζηά θνξνινγίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε επίπεδν 

δήκνπ, γηα θάζε θπβηθφ κέηξν άκκνπ, ραιηθηνχ θαη πέηξαο πνπ εμνξχζζεηαη. 

 

Σα έζνδα απφ ηελ θνξνινγία βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δήκνπ 

θαηεπζχλνληαη θαη δηνρεηεχνληαη ζε «επελδχζεηο απνδεκηψζεσο» γηα ηηο ιαηνκηθέο εξγαζίεο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. ηελ Ηηαιία, ε επηβάξπλζε ζηελ παξαγσγή ησλ αδξαλψλ πιηθψλ είλαη έλα κφλν 

ζηνηρείν ζηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο γηα ηελ έλαξμε ιαηνκηθψλ εξγαζηψλ. 

 

Ζ επηβνιή δαζκψλ θαη ηειψλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζηα πξντφληα εμφξπμεο δελ έρεη πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ ζηελ κείσζε ησλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ αδξαλψλ πιηθψλ ή ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο. Αληί απηνχ, ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά, ρξεκαηνδνηψληαο 

επελδχζεηο ζε γε γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη πξνζηαζία ηνπο, γηα λα παξακείλνπλ 

σο έρνπλ θαη λα κελ γίλνπλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ησλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαπάλσ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή, δηφηη ην χςνο ησλ θφξσλ είλαη ζρεηηθά κηθξφ (πεξίπνπ 0,41 εσο 0,57 € αλά m
3
) 

θαη νπζηαζηηθά δελ έρεη θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ δήηεζε. 
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5.3.7 Η Οιιαλδηθή ηζηνξία ζηελ αλαθύθισζε απνβιήησλ ΑΔΚΚ 

 

Ζ δηαδηθαζία αλαθχθισζεο απνβιήησλ ΑΔΚΚ ζηελ Οιιαλδία μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

Ο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έλαξμε ράξαμεο λέαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ήηαλ ε 

κφιπλζε ηνπ εδάθνπο πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ. 

 

Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Οιιαλδηθή πνιηηεία αλέπηπμε ηελ δηθή ηεο 

ηεξάξρεζε απνβιήησλ. Ζ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο λέαο πνιηηηθήο απνηειείην απφ 

πεξηνξηζκνχο ζηελ πγεηνλνκηθή ηαθή αιιά θαη απφ ζηφρνπο αλαθχθισζεο πιηθψλ. Έλα εζληθφ 

ζρέδην γηα ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ ζπληάρζεθε θαη δφζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη 

θαηεπζχλζεηο πινπνίεζεο ζηφρσλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Παξάδεηγκα, έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο πνπ δφζεθε ζηελ βηνκεραλία αλαθχθισζεο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο 

ζρεδίνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 

Ζ αλαθχθισζε μεθίλεζε αξρηθά κε απιά βήκαηα φπσο είλαη ε ζξαχζε αλελεξγψλ απνβιήησλ 

ΑΔΚΚ γηα ηελ παξαγσγή αλαθπθισκέλσλ αδξαλψλ πιηθψλ. Απηά ηα αλαθπθισκέλα αδξαλή 

πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πιήζνο εθαξκνγψλ. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο 

αλαθπθισκέλσλ αδξαλψλ πιηθψλ απφ αλελεξγά ΑΔΚΚ απφβιεηα ήηαλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

γηα πνιιά ρξφληα. Μέρξη πνπ ε δπλαηφηεηα πγεηνλνκηθήο ηαθήο κεηγκάησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ 

απαγνξεχζεθε δηα λφκνπ. Έηζη λέα εξγνζηάζηα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ 

ησλ απνβιήησλ μεθίλεζαλ λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη. 

 

Σα λέα εξγνζηάζηα αλέπηπμαλ ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάθηεζε θαη άιισλ πιηθψλ φπσο ην μχιν, 

ηα κέηαιια, πιαζηηθά θαη άιια αλελεξγά πιηθά. Σα ππνιείκκαηα ηεο αξρηθήο επεμεξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελνχο θαχζηκεο χιεο. 

 

Ζ πνηφηεηα ησλ αλαθπθισκέλσλ αδξαλψλ πιηθψλ βειηησλφηαλ ζπλερψο κέζα ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο βειηηψζεθε θαη ηειηθά επηηεχρζεθε λα εγθαηαζηαζεί πνηνηηθφο 

έιεγρνο ησλ παξαγνκέλσλ αλαθπθιψζηκσλ αδξαλψλ πιηθψλ. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα ηα 

αλαθπθισκέλα αδξαλή πιηθά έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ηεο Οιιαλδίαο 

θαη πξνηείλνληαη πξνο ρξήζε δηφηη παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ηερληθά θαη κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πιήξσο εγγπεκέλε δηα 

κέζσ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη θαη εμαζθαιίδνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη γηα λα ππάξρεη επαξθήο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ εδάθνπο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

αλαθπθιψζηκα αδξαλή ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο. 

 

Μέζσ πεξίπνπ ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο έγηλε θαη ε εηζαγσγή ηεο αλαθχθισζεο ηεο αζθάιηνπ. ηηο 

κέξεο καο, ζρεδφλ φιε ε άζθαιηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αλαθπθιψζηκε θαη παξάγεηαη λέα 

αλαθπθισκέλε άζθαιηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα έξγα. 

 

Ζ αλαθχθισζε ηνπ μχινπ είλαη κηα επίζεο πνιχ ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία θαη πξαθηηθή. 

Μνινλφηη ην θχξην ελαιιαθηηθφ δεπηεξνγελέο παξάγσγν γηα ην μχιν είλαη ε παξαγσγή βηνκάδαο 

γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο (κέζσ ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο) 
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Ζ αλαθχθισζε άιισλ δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απφβιεηα, έρεη απνδεηρζεί 

ζηελ πξάμε κηα πξνβιεκαηηθή θαη δχζθνιε δηαδηθαζία. Απηά ηα πιηθά απνηεινχλ κηθξά 

θιάζκαηα ηνπ ξεχκαηνο ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ θαη ε αλαθχθισζε ηνπο απαηηεί λέα δεδνκέλα 

θαη πηζαλφλ ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο. Άιια πιηθά ηα νπνία 

πξννδεπηηθά έγηλαλ δπλάκελα λα αλαθπθισζνχλ είλαη: 

 

Δπίπεδν γπαιί: Σν ζρέδην ζπιινγήο γηα ηα επίπεδα γπαιηά μεθίλεζε απφ ηηο βηνκεραλίεο 

παξαγσγήο γπαιηνχ θαη ηα γπάιηλα απνξξίκκαηα κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ζηα ζεκεία ζπιινγήο 

γπάιηλσλ απνβιήησλ δσξεάλ. 

 

PVC παξάζπξα: Έλα ζρέδην πεξηζπιινγήο ησλ PVC παξαζχξσλ ππήξρε θαη ηα PVC παξάζπξα 

κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηα εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ. 

 

Γχςνο: Πξηλ ιίγα ρξφληα επηηεχρζεθε κηα ζπκθσλία κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Οιιαλδίαο θαη 

ηεο βηνκεραλίαο γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ Οιιαλδία θπξίαξρν θαη πξσηνπφξν ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ γχςνπ. Ο γχςνο δηαρσξίδεηαη αξρηθά ζε πξψηκν ζηάδην ηεο 

θαηεδάθηζεο θαη δηαηεξείηαη ρσξηζηά κε ζθνπφ λα κελ κνιπλζεί ην ξεχκα ησλ ΑΔΚΚ 

απνβιήησλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ θαη 

αλελεξγψλ απνβιήησλ. 

 

σιήλεο PVC: Οη ζσιήλεο απφ PVC αλαθπθιψλνληαη δηα κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο θαηάηκεζεο 

ηνπ PVC ζε πνιχ κηθξά ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο λα 

επαλαδηακνξθψζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο ζσιήλεο PVC, νη νπνίνη ζα ηεξνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο βηνκεραληθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο. 

 

Τιηθά ζθεπήο: Τιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζηεγψλ θαη εκπεξηέρνπλ πίζζα, 

κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ηκεκαηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

ζηεγψλ . Δπίζεο πιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ πίζζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή 

αζθάιηνπ. 
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6
ν
 Κεθάιαην πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα. 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε θαη πιήηηεη ηε ρψξα καο αιιά θαη ε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή θξίζε ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν αλέδεημε ην πξφβιεκα ηεο ελαιιαθηηθήο 

θαη νηθνλνκηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Παξάιιεια, νη 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζεζκνζέηεζαλ θαη επέβαιιαλ πνιχ απζηεξέο πεξηβαιινληηθέο 

δεζκεχζεηο θαη θαζφξηζαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο θαη θηιφδνμνπο ζηφρνπο γηα ην κέιινλ. 

 

Δίλαη ε επνρή πνπ πξέπεη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο, κε ηελ γεληθφηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, ζηελ 

Διιάδα λα κεηεμειηρζεί απφ ηελ πνζνηηθή αχμεζε ησλ ππνδνκψλ, εγθαηαζηάζεσλ, θαη 

θαηαζθεπψλ ελ γέλεη, ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε απηψλ. Δίλαη εθθξαζκέλε πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα 

ηελ ζηξνθή πξνο πην «πξάζηλεο» δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην εληάζζεηαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΑΔΚΚ θαη βέβαηα ε νξζνινγηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπο κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Ζ πξνψζεζε, 

εθαξκνγή θαη ηειηθά ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ΑΔΚΚ κπνξεί λα σζήζεη ζηελ ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα. Σν φιν εγρείξεκα πξέπεη λα ηδσζεί σο κηα λέα πξφθιεζε πξνζαξκνγήο ηεο νξγάλσζεο 

θαη ησλ δνκψλ καο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε επξσπατθφ αιιά θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

 

6.2 Κπθιηθή Οηθνλνκία 

 

Όπσο ην 1973 κε ην μέζπαζκα ηεο πξψηεο πεηξειατθήο θξίζεο θαη ηελ θαηαθφξπθε άλνδν ηεο 

ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, φιεο νη ρψξεο θαη νη θνηλσλίεο ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα ιάβνπλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ λέα πιηθά (κνλσηηθά). Έλα λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο θαηαζθεπέο ζεζπίζηεθε (Καλνληζκφο Θεξκνκφλσζεο) θαη έλαο λένο 

επηζηεκνληθφο ηνκέαο (Δλεξγεηαθφο ηνκέαο) αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε. Απνηέιεζκα φισλ 

ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα νδεγεζνχκε ζε θαιχηεξεο, πνηνηηθφηεξεο θαη ιηγφηεξν ελεξγνβφξεο 

θαηαζθεπέο. 

 

Δπνκέλσο, εθηηκάηαη φηη ζαλ απφξξνηα ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο ζα νδεγεζνχκε ζε λέα κνληέια 

θαη ζε λέεο ηερληθέο θαηαζθεπήο ηνπ δνκεκέλνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Πεξηζζφηεξν 

θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ ΑΔΚΚ ζα 

βειηησζεί. Νέεο κειέηεο θαη εξγαζίεο ζα εθπνλεζνχλ. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ. Σέινο κηα λέα γεληά εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζα αλαπηπρζεί, πνπ ζα 

εμεηδηθεχεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ζα ιάβεη ηελ απαηηνχκελε θξαηηθή 

πηζηνπνίεζε, θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δνχκε ηελ «κεγάιε εηθφλα» 

ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. χκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο ζηελ 

Δπξσπατθή έλσζε φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζηε πξφζθαηε ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ (16 – 19 Απξ 2018), εγθξίζεθε ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ «θπθιηθή νηθνλνκία» θαη 

ηέζεθαλ λένη θαη πην θηιφδνμνη ζηφρνη γηα ηελ αλαθχθισζε απνβιήησλ. 

 

Με ηνλ φξν «θπθιηθή νηθνλνκία» νξίδεηαη έλα ζχζηεκα φπνπ ε αμία ησλ πξντφλησλ, ησλ πιηθψλ 

θαη ησλ πφξσλ δηαηεξείηαη ζηελ νηθνλνκία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη ε «θπθιηθή 

νηθνλνκία» ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ απνβιήησλ ζην ειάρηζην, θαζψο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

επηζθεπή, αλαθαίληζε θαη αλαθχθισζε ησλ ππαξρφλησλ πιηθψλ, πξντφλησλ θαη πφξσλ. 
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Σρήκα 7 - Κπθιηθή Οηθνλνκία όπσο θπθιηθόο είλαη θαη ν πιαλήηεο ζηνλ νπνίν θαηνηθνύκε 

(Πεγή : www.eoan.gr) 

 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ε νπνία ζα σθειήζεη ην 

πεξηβάιινλ, ην θιίκα ηελ αλζξψπηλε πγεία αιιά θαη ζα πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο θαιχηεξεο 

θαηαλνκήο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο αξρηθά ζε 

ηνπηθφ – θξαηηθφ επίπεδν θαη αξγφηεξα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Ζ πθηζηάκελε πξαθηηθή, θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηνπ «land filling», δειαδή ε έλλνηα ηεο 

ξχπαλζεο κέζσ ηεο δηνρέηεπζεο ησλ ζθνππηδηψλ ζε θάδνπο ζθνππηδηψλ ή ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο, είλαη ε ρεηξφηεξε επηινγή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηφζν απφ 

πεξηβαιινληηθνχο φζν θαη απφ νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

 

6.3 Παγθόζκηα θαη επξσπατθή ηάζε θαη ζηόρνη 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη λένη επηθαηξνπνηεκέλνη ζηφρνη αλαθχθισζεο αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

νξίδεη ε επξσπατθή λνκνζεζία είλαη, ην ζεκεξηλφ πνζνζηφ αλαθχθισζεο πνπ βξίζθεηαη ζηα 

44% λα θηάζεη ην 55% κέρξη ην 2025 θαη ην 65% κέρξη ην 2035. Δπίζεο, ην 65% ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαθπθισζεί έσο ην 2025 θαη ην 70% κέρξη ην 2030. Δλψ, γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή, δειαδή γηα ηελ θαηαζηξνθή αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, πξνβιέπεηαη εμαίξεζε 

κε ζηφρν λα κελ ππάξρεη πγεηνλνκηθή ηαθή άλσ ηνπ 10% έσο ην 2035. 

 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ θαλεξψλεη ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηελ επξσπατθή έλσζε θαη ζα 

πξέπεη λα επηθξαηήζεη θαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα είλαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

ΔΔ γηα ηελ επηαεηία 2021 – 2027 ζα ππάξρεη εζληθή εηζθνξά πξνο ην ηακείν ηεο ΔΔ (ηακείν 

ίδησλ πφξσλ) πνπ ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο πνζφηεηαο ησλ κε αλαθπθινχκελσλ απνξξηκκάησλ 

πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ζε θάζε θξάηνο κέινο (0,80 επξψ αλά θηιφ). 

 

χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη λα επηδηψμνπλ λα κεηψζνπλ ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ θαηά 30% κέρξη ην 2025 θαη θαηά 

50% κέρξη ην 2030. 

 

εκεηψλεηαη φηη ην 2014, ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαλία, ε Γεξκαλία, νη Κάησ Υψξεο θαη ε 

νπεδία δελ έζηεηιαλ νπζηαζηηθά θαλέλα αζηηθφ απφβιεην ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ελψ 

ε Κχπξνο, ε Κξναηία, ε Διιάδα, ε Λεηνλία θαη ε Μάιηα εμαθνινπζνχλ λα απνζεθεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα 
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ζηέιλεη ην 75% ησλ ζθνππηδηψλ ζε ρψξνπο «πγεηνλνκηθήο ηαθήο», ξππαίλνληαο ην πεξηβάιινλ, 

ηε ζάιαζζα, ηα λεξά, ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη θαη’ νπζία ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

6.4 Κύξηα εκπόδηα γηα ηελ αλάπηπμε ελόο νξζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ην 2015 ε εηαηξεία Deloitte A.E., αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, θαηέιεμαλ ζηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο: 

 

 Έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο 

 

o Τπάξρεη ρακειή, ή θαη απνπζηάδεη ηειείσο, πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ παξάλνκσλ ρψξσλ απφζεζεο απνβιήησλ. Παξνπζηάδνληαη κεγάιεο θαη 

αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ γηα ηελ επηβνιή θαλνληζκψλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

 

o Υακειή ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηειέρσζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα ην ζψκα 

επηζεσξεηψλ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα ηειηθά απηφ ην φξγαλν ειέγρνπ ηεο 

ηήξεζεο ησλ λφκσλ λα θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά αλαπνηειεζκαηηθφ θαη αλίθαλν λα 

αληαπεμέιζεη ζηα θαζήθνληα ηνπ. 

 

o Πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ΑΔΚΚ πξνθαινχλ αζάθεηεο θαη αζηάζεηα ζηελ αγνξά θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

επαχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ αλαθπθισκέλσλ ΑΔΚΚ. 

 

o Καζπζηεξήζεηο ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή κε θαηαδίθε ππφδηθσλ γηα 

θαηαπάηεζε ησλ θαλνληζκψλ δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ απνβιήησλ. 

 

 Νννηξνπία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα 

 

o Ζ επηθξαηνχζα λννηξνπία ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα (θαη ζηελ θνηλή γλψκε 

ζηελ Διιάδα) είλαη φηη ηα απφβιεηα ΑΔΚΚ δελ ζεσξνχληαη ξεχκα απνβιήησλ πνπ 

ρξεηάδνληαη άκεζα πξνζνρή θαη θάπνηνπ είδνπο κεηαρείξηζε. Θεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα 

απνηεζνχλ νπνπδήπνηε θαη λα αθεζνχλ εθεί, κέρξη πνπ ε ίδηα ε θχζε λα ηα 

αδξαλνπνηήζεη θαη λα ηα κεηαηξέςεη ζε αβιαβή γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. 

 

o Οη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο πξνηηκνχλ λα απνθεχγνπλ λα πιεξψλνπλ ην 

θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ, γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο, λα 

είλαη πην αληαγσληζηηθνί θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ θέξδνο. 

 

o Γελ ππάξρεη αγνξά αιιά νχηε θαη δήηεζε γηα αλαθπθισκέλα ΑΔΚΚ, ηα λέα 

θπζηθά αδξαλή πνπ παξάγνληαη εθ λένπ απφ εμφξπμε πεηξσκάησλ είλαη πξνηηκφηεξα 

απφ ηα αλαθπθισκέλα αδξαλή απφ ΑΔΚΚ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 

 Έιιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηνξηζκέλν δίθηπν εμππεξέηεζεο πεξηνρψλ 

 

o Σν πθηζηάκελν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αλαθχθισζε αδξαλψλ ΑΔΚΚ δελ 

επαξθή λα θαιχςεη γεσγξαθηθά φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη είλαη αλεπηπγκέλν 

κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθά ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο 

ηεο Διιάδνο, απνπζηάδνπλ εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο αδξαλψλ απφ ΑΔΚΚ ζηηο 
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λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε ζπλνιηθή παξαγφκελε 

πνζφηεηα ΑΔΚΚ λα κελ κπνξεί είηε ιφγσ απφζηαζε, είηε ιφγσ θφζηνπο είηε 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, λα νδεγεζεί ζηελ αλαθχθισζε θαη λα 

θαηαιήγεη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ή αθφκα ρεηξφηεξα ζε αλεμέιεγθηεο απνζέζεηο 

νπνπδήπνηε βνιεχεη ηνλ θαζέλα. 

 

o Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί ζε θάζε πεξηθέξεηα θαηάιιεινη ρψξνη απφζεζεο 

απνβιήησλ ΑΔΚΚ (π.ρ. εγθαηαιειεηκκέλα ιαηνκεία) γηα ηελ ρσξνζέηεζε λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο απνβιήησλ ΑΔΚΚ. 

 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ 

 

o Σν ηέινο πνπ πιεξψλνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή 

ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ είλαη ρακειφ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

αλαπνηειεζκαηηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη γηα ηελ παξάλνκε απφζεζε απνβιήησλ 

ΑΔΚΚ, αθπξψλνπλ νπζηαζηηθά ζηελ πξάμε νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο γίλνληαη γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ. 

 

o Σν θφζηνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ 

ηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά γηα ηελ πψιεζε ησλ 

αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ. Γελ δηακνξθψλνληαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ χπαξμε 

αληίζηνηρεο αγνξάο αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ. 

 

6.5 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 

απνβιήησλ (5
ν
 πλέδξην, Γεθέκβξηνο 2017) 

 

Ζ Διιεληθή εηαηξεία δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο 

κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελ γέλεη πξνψζεζε ησλ αξρψλ θαη ηδεψλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

 

ην 5
ν
 δηεζλέο ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην Γεθέκβξηνπ ηνπ 2017, νη 

ζχλεδξνη θαηέιεμαλ θαη θσδηθνπνίεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο ηνπο ζε ηέζζεξηο ηνκείο 

φπσο παξαθάησ: 

 

 Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο 

 

o ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, πξέπεη λα 

εθζπγρξνληζηεί ην ζεζκηθφ πιαίζην, κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ 

λεψηεξσλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καζψο θαη ε ιήςε ελφο πιήζνπο άιισλ 

ζεζκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο φπσο είλαη νη Πξάζηλεο 

Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο, αλάπηπμε αγνξάο δεπηεξνγελψλ αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ, ν 

απζηεξφο έιεγρνο θαη επηβνιή θπξψζεσο ζε φζνπο παξαλνκνχλ. 

 

 Θεζκνζέηεζε θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 

o Ζ εθαξκνγή θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ (πνηλψλ) είλαη επηβεβιεκέλε γηα λα 

ξπζκηζηεί ε αγνξά θαηά δίθαην θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε αξρή «ν 

ξππαίλσλ πιεξψλεη» ζε επίπεδν δήκσλ θαη παξάιιεια ζε επίπεδν κηθξψλ θνηλσληψλ θαη 

κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ ηειηθά. Σέινο, νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ δηαηήξεζε παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ λα κεηαθπιχεηε ην θφζηνο ζηνπο 

Γήκνπο. 
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 Άκεζε αλάγθε γηα πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαζψο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδίσλ 

 

o Ζ θεληξηθή εμνπζία δηα κέζνπ ησλ νξγάλσλ ηεο πξέπεη λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλνληζκψλ θαη λα λνπζεηεί ηνπο Γήκνπο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπο. Σν ζέκα ησλ 

απνβιήησλ είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη αθνξά ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ησλ επεξρνκέλσλ 

γελεψλ. Έηζη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαη φρη ηκεκαηηθά θαη ζπαζκσδηθά. 

 

 Ρφινο ηεο Διιεληθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ζηεξψλ απνβιήησλ (Think Tank) 

 

o Ζ Διιεληθή εηαηξεία δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ δηαζέηεη γλψζε, 

ηερλνγλσζία θαη έρεη ηελ βνχιεζε θαη ζέιεζε λα δηακνξθψζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία (σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο) δχλαηαη 

λα ιεηηνπξγήζεη σο think tank γηα ηελ παξαγσγή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ λα νδεγήζνπλ ζε έλα άιιν 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ λα ελζηεξλίδεηαη ηηο αξρέο ηεο θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο θαη λα κπνξέζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα αλαδηακνξθψζεη ην παξαγσγηθφ 

κνληέιν ηεο ρψξαο θαη λα νδεγήζεη ζε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζε λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Οξηζκνί 

 

ην παξφλ Παξάξηεκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη ζεκαληηθφηεξνη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο  κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ 

ζηα λνκηθά θείκελα (Νφκνπο, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θιπ) ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. 

 

1. Απόβιεηα 

Κάζε νπζία ή αληηθείκελν ην νπνίν ν θάηνρφο ηνπ απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενχηαη λα 

απνξξίςεη. 

 

2. Απόβιεηα από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) 

Κάζε πιηθφ ή αληηθείκελν απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ ζεσξείηαη σο 

απφβιεην, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ ΦΔΚ 1312 Β/24 Απγ 2010.(φπσο ζθπξφδεκα, ηνχβια, πιαθάθηα, θεξακηθά, γπαιί 

μχιν, κέηαιια θιπ) 

 

3. Αδξαλή απόβιεηα 

Δίλαη ηα απφβιεηα ηα νπνία δελ είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, είηε άκεζα είηε 

έκκεζα, θαη δελ πθίζηαληαη θακία ζεκαληηθή θπζηθή, ρεκηθή ή βηνινγηθή κεηαηξνπή. Σα 

αδξαλή απφβιεηα δε δηαιχνληαη, δελ θαίγνληαη νχηε ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο θπζηθέο ή ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο, δε βηνδηαζπψληαη, νχηε επηδξνχλ δπζκελψο ζε άιια πιηθά κε ηα νπνία έξρνληαη ζε 

επαθή θαηά ηξφπν ηθαλφ λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή λα βιάςεη ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ. Ζ ζπλνιηθή απνπιπζηκφηεηα θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε ξχπνπο ησλ απνβιήησλ θαη ε 

νηθνηνμηθφηεηα ησλ ζηξαγγηζκάησλ πξέπεη λα είλαη ακειεηέεο θαη εηδηθφηεξα  λα  κε  ζέηνπλ  ζε  

θίλδπλν  ηελ  πνηφηεηα  ησλ  επηθαλεηαθψλ  ή  θαη  ησλ ππνγείσλ πδάησλ. 

  

4. Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

Οξίδνληαη σο νη αλεγέξζεηο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο, επηζθεπέο, πεξηθξάμεηο θαη 

πεξηζηνηρίζεηο αηνκηθψλ θαηνηθηψλ ή/θαη θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

 

5. Έξγα ηερληθώλ ππνδνκώλ 

Δίλαη νη θαηεδαθίζεηο, θαηαζθεπέο ή/θαη επηδηνξζψζεηο δξφκσλ, γεθπξψλ, ζεξάγγσλ, 

απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, πεδνδξνκίσλ θαη αλαπιάζεηο ρψξσλ θ.ά. 

 

6. Γηαρείξηζε πιηθώλ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη έξγα ηερληθώλ ππνδνκώλ 

Με ηνλ φξν δηαρείξηζε πιηθψλ αλαθεξφκαζηε ζε: 

 

α. Σε παξαγσγή ή θαη δηάζεζε πιηθψλ απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη άκεζα πξντφληα 

πνπ πξννξίδνληαη  γηα  νηθνδνκηθέο  εξγαζίεο. 

 

β. Σε παξαγσγή πξντφλησλ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 
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γ. Σε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο γηα 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

 

7. Γηαρείξηζε ΑΔΚΚ 

Δίλαη ε ζπιινγή, κεηαθνξά, κεηαθφξησζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε 

ησλ ΑΔΚΚ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο 

ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, αμηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ησλ ΑΔΚΚ κεηά ηελ παχζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

8. Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

Απνηεινχλ νη εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΑΔΚΚ, ψζηε κε ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αμηνπνίεζή ηνπο, λα επηζηξέθνπλ ζην ξεχκα ηεο αγνξάο ή λα 

πξνσζνχληαη ζε άιιεο ρξήζεηο. 

 

9. ύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

Οξίδεηαη ε νξγάλσζε ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή βάζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή ησλ 

εξγαζηψλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΑΔΚΚ. 

 

10. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

Απνηειεί ε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κέζσ ηεο νπνίαο ηα  πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θαηεδαθίζεηο, αλεγέξζεηο νηθνδνκψλ, θπζηθέο ή άιιεο θαηαζηξνθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο πνπ ζρεδηάζηεθαλ, κε ή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε βνεζεηηθψλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ αγνξά.  

 

11. Δπεμεξγαζία 

Δίλαη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαινγήο, αθφηνπ ηα απφβιεηα 

παξαδνζνχλ ζε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ ν φγθνο ή νη 

επηθίλδπλεο ηδηφηεηέο ηνπο, λα δηεπθνιπλζεί ε δηαθίλεζή ηνπο θαη λα βειηησζεί ε αλάθηεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ρξήζηκσλ πιψλ. 

 

12. Αλαθύθισζε 

Οξίδεηαη ε επαλεπεμεξγαζία ζε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα απφβιεηα πιηθά, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ ή 

γηα άιινπο ζθνπνχο, πιελ  ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο. 

 

13. Αλάθηεζε ελέξγεηαο 

Δίλαη ε ρξήζε ησλ θαχζηκσλ πιηθψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ σο κέζν παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, κε άκεζε θαχζε, καδί ή ρσξίο άιια απφβιεηα, αιιά κε αλάθηεζε ηεο ζεξκφηεηαο, 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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14. Αμηνπνίεζε 

Απνηειεί θάζε εξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα IV.Β (εξγαζίεο αμηνπνίεζεο) ηνπ 

άξζξνπ 17 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003, ΦΔΚ 1909 Β/2003. Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε θχξην γλψκνλα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ. 

 

15. Πξντόλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ 

Απνηειεί θάζε πξντφλ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη γηα λα ελζσκαησζεί θαηά ηξφπν δηαξθή, ζε 

δνκηθά έξγα ελ γέλεη, πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηα θηίξηα φζν θαη ηα έξγα ππνδνκήο. 

 

16. Πξόιεςε 

Χο πξφιεςε νξίδνληαη ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ησλ 

απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηερληθά 

έξγα, θαζψο θαη ησλ πιηθψλ θαη ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ κε απψηεξν ζηφρν ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη φιεο απηέο νη νπζίεο θαη ηα πιηθά γηα ην πεξηβάιινλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Δπξσπατθόο Καηάινγνο Απνβιήησλ 

ην παξφλ Παξάξηεκα παξαζέηεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ΑΔΚΚ ζχκθσλα κε ηνλ 

επξσπατθφ θαηάινγν απνβιήησλ, (Απφθαζε 2001/118/ΔΚ) θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΚΤΑ 

Αξηζκ. 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ Β’ 1312/ 24 Απγ 2010) 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ, ηα ΑEKK ηαμηλνκνχληαη κε ηνλ θσδηθφ 17. 

17 00 00 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΙ ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ 

(ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΣΑ ΥΩΜΑΣΑ ΔΚΚΑΦΩΝ ΑΠΟ 

ΡΤΠΑΜΔΝΑ ΔΓΑΦΗ) 

17 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΙ ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ 

(ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ  Η ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΡΟΜΩΝ) 

17 01 θπξόδεκα , ηνύβια, πιαθάθηα θαη θεξακηθά 

17 01 01      θπξφδεκα 

17 01 02      Σνχβια 

17 01 03      Πιαθάθηα θαη θεξακηθά   

17 01 06*    Μίγκα , ή μερσξηζηφ θιάζκα απφ ζθπξφδεκα, ηνχβια, θεξακηθά θαη πιαθάθηα 

πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα πιηθά 

17 01 07      Μίγκα απφ ζθπξφδεκα, ηνχβια, θεξακηθά θαη πιαθάθηα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε 17 01 06 

17 02           Ξύιν, γπαιί θαη πιαζηηθό 

17 02 01      Ξχιν 

17 02 02      Γπαιί 

17 02 03      Πιαζηηθφ 

17 02 04*    Ξχιν, γπαιί , πιαζηηθφ πνπ πεξηέρεη ή έρεη κνιπλζεί κε επηθίλδπλα πιηθά 

17 03           Μίγκαηα βηηνπκελίνπ, αλζξαθόπηζζα θαη άιια πξντόληα πίζζαο 

17 03 01*    Μίγκαηα Βηηνπκελίνπ πνπ πεξηέρνπλ αλζξαθφπηζζα 

17 03 02      Μίγκαηα Βηηνπκελίνπ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ  17 03 01 

17 03 03*    Αλζξαθφπηζζα θαη πξντφληα πίζζαο 

17 04           Μέηαιια (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θξάκαηά ηνπο) 

17 04 01      Υαιθφο, Μπξνχηδνο, νξείραιθνο 

17 04 02      Αινπκίλην 

17 04 03      Μφιπβδνο 

17 04 04      Φεπδάξγπξνο 

17 04 05      ίδεξνο θαη ράιπβαο 

17 04 06      Καζζίηεξνο 

17 04 07      Μίγκα πιηθψλ 

17 04 09*    Απφβιεηα κεηάιισλ ξππαζκέλα κε επηθίλδπλα πιηθά 

17 04 10*    Καιψδηα πνπ πεξηέρνπλ έιαηα , αλζξαθφπηζζα θαη άιια επηθίλδπλα πιηθά 

17 04 11      Καιψδηα πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 17 04 11 

17 05           Υψκαηα (πεξηιακβάλνληαη ηα ρψκαηα εθζθαθψλ απφ ξππαζκέλα εδάθε), 

πέηξεο θαη κπάδα εθζθαθψλ 

17 05 03*    Υψκαηα θαη πέηξεο πνπ πεξηιακβάλνπλ επηθίλδπλα πιηθά 

17 05 04      Υψκαηα θαη πέηξεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 17 05 03 

17 05 05*    Μπάδα εθζθαθψλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα πιηθά 

17 05 06      Μπάδα εθζθαθψλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 17 05 05 
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17 05 07*    Άρξεζην θνξηίν θνξηεγψλ νρεκάησλ ( track ballast) πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα 

πιηθά 

17 05 08      Άρξεζην θνξηίν νρεκάησλ  πνπ δελ ππάγεηαη ζηε 17 05 07 

17 06           Μνλσηηθά πιηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

17 06 01*    Μνλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

17 06 03*    Άιια κνλσηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ε απνηεινχληαη απφ επηθίλδπλα πιηθά 

17 06 04      Μνλσηηθά πιηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο 17 06 03 θαη 17 06 01 

17 06 05*    Καηαζθεπαζηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 

17 08           Καηαζθεπαζηηθά πιηθά κε βάζε ην γχςν 

17 08 01*    Καηαζθεπαζηηθά πιηθά κε βάζε ην γχςν ξππαζκέλα κε επηθίλδπλα πιηθά 

17 08 02      Καηαζθεπαζηηθά πιηθά κε βάζε ην γχςν πνπ δελ ππάγνληαη ζηε 17 08 01 

17 09           Άιια πιηθά απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 

17 09 01*    Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν 

17 09 02*    Απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ πεξηέρνπλ PCB (γηα 

παξάδεηγκα πιηθά ζηεγαλνπνίεζεο πνπ πεξηέρνπλ PCB, ειεθηξηθνί ππθλσηέο 

πνπ πεξηέρνπλ PCB σο κέζα πιήξσζεο, πξνζηαηεπηηθέο επηθαιχςεηο μχισλ 

θαη κεηάιισλ πνπ πεξηέρνπλ PCB) 

17 09 03*    Άιια απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απνβιήησλ κηθηψλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ) πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα 

πιηθά                     

17 09 04      Απφβιεηα κηθηψλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο 

17 09 01 17 09 02 17 09 03 

[Σα απφβιεηα πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν φπσο νξίδεη ε Απφθαζε 

2000/532/ΔΚ.] 
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