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                                                                                     Αθήνα, 22 Oκτωβρίου  2019 

Αριθ.Πρωτ.1483 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή  

 

Κοινοποίηση: 

-   Γενικό  Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη 

 

Θέμα: Έκδοση εγκυκλίου περί κόστους διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστικής  

 δαπάνης. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

             Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να αναφερθούμε στο θέμα του 

υπολογισμού του κόστους   διαχείρισης της περίσσειας υλικών που προέρχονται από  

Δημόσια Έργα. 

            Τα μέλη μας, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, ως γνωστόν,  εντάσσονται στην 

κατηγορία παραγωγών αποβλήτων εκσκαφών  κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) 

και είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τη νομοθεσία αφενός να διαθέτουν άδεια 

συλλογής/μεταφοράς  και αφετέρου να έχουν συμβληθεί με ένα τουλάχιστον 

εγκεκριμένο σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, άλλως υφίστανται τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Για τους λόγους αυτούς οι Ανάδοχοι  Εργολήπτες συντάσσουν, με δικές τους 

δαπάνες, Φάκελο Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων, που υποβάλλουν στην Υπηρεσία 

και εν συνεχεία οφείλουν να τον  εφαρμόζουν καθ΄όλη τη διάρκεια  κατασκευής των 

έργων.  

Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση 

μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.), ο Ανάδοχος 

Εργολήπτης τα μεταφέρει και τα παραδίδει ανά είδος  σε εγκαταστάσεις 

συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής  διαχείρισης (Α.Σ.Ε.Δ.) και 

καταβάλλει εξ ιδίων το κόστος ανά παραδοθείσα ποσότητα, το οποίο κυμαίνεται στις 

μέρες μας από το ποσό των 2,5 ευρώ έως του   ποσού  των 30 ευρώ ανά τόνο. Έτσι οι 

Ανάδοχοι  με  την υφιστάμενη κατάσταση υποχρεούνται σε υπέρογκα οικονομικά 

κόστη, που δεν έχουν συνυπολογιστεί στους προϋπολογισμούς των έργων που 

εκτελούν.  

Οι διαστάσεις του προβλήματος αυτού αναδείχθηκαν και στην Ημερίδα που 

διοργάνωσε η Ένωση σε συνεργασία με το ΤΕΕ το Δεκέμβριο του 2018, με θέμα «Η 

διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την κατασκευή δημοσίων έργων», 

όπου εντοπίστηκε  το νομοθετικό κενό και  η αναγκαιότητα έκδοσης  οδηγίας με την 

οποία να επισημαίνεται στις αναθέτουσες αρχές η υποχρέωση τους να 
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συμπεριλαμβάνουν στους προϋπολογισμούς των έργων που δημοπρατούν το 

εκτιμώμενο κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ ως απολογιστική δαπάνη. 

 Για τον κατά το δυνατό αντικειμενικότερο προσδιορισμό της δαπάνης αυτής, 

θα πρέπει οι αναθέτουσες αρχές  να την προσδιορίζουν βάσει των εκτιμώμενων 

ποσοτήτων, ανά διαφορετικό κωδικό αποβλήτων, που θα αναφέρονται στο σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης 

του έργου και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες από τον Ε.Ο.ΑΝ. χρηματικές εισφορές. 

Οι, κατά περίπτωση, αναγκαίες δαπάνες μεταφοράς θα πρέπει να ενσωματώνονται 

στα αντίστοιχα άρθρα του προϋπολογισμού μελέτης. 

Δεδομένου ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι  και σήμερα, 

ζητούμε  να προβείτε   στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου, που θα  το επιλύσει  και 

παραμένουμε  στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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