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Αθήνα,  06 Mαρτίου  2023  

 
Αριθ.Πρωτ.464 
Προς 

Πίνακα Αποδεκτών    

  

Κοινοποίηση: 

-Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό  

-Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, 

 κ. Κωνσταντίνο Τζανακούλη      

 

 
Θέμα: Νομικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων  
 
 
Κύριοι,  
           Μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ μας ενημερώνουν ότι οι υπηρεσίες σας δεν εφαρμόζουν  σε 
όλες τις περιπτώσεις  και με τη δέουσα επιμέλεια τη νομοθεσία για τη διαχείριση  των 
αποβλήτων  που προκύπτουν από την κατασκευή των έργων στην περιοχή σας.   
      Όπως γνωρίζετε με τον Ν. 4819/2021 θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση 
των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. Θεσπίζονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας που αποσκοπούν στην 
πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της 
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον 
περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.  
     Αυτονόητο είναι ότι προβλέπονται  κυρώσεις στις διατάξεις της ως  άνω νομοθεσίας, 
για τους παραβιάζοντες τις προβλέψεις της.  
       Η ΠΕΔΜΕΔΕ  που είναι η μόνη Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί την 
Ελλάδα στο διεθνή χώρο και  έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της διαχείρισης 
των αποβλήτων,  καθώς είναι μέλος : 
i. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (Fédération 

de l’ Industrie Européenne de la Construction – F.I.E.C.), που εκπροσωπεί τον 

κατασκευαστικό κλάδο πανευρωπαϊκά και είναι ισότιμος κοινωνικός εταίρος 

της Ε.Ε. 

ii. των Ευρωπαίων Διεθνών Κατασκευαστών (European International Contractors 

– E.I.C.), που αποτελεί την Οργάνωση των Ευρωπαίων Κατασκευαστών, οι 

οποίοι εκτελούν έργα σε διεθνές επίπεδο, & 
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iii. της European Demolition Association (EDA), Οργάνωσης που ασχολείται με 
τη διαχείριση αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο  

iv. και του European Decontamination Institute (EDI)  
θα ήθελε να τονίσει την υποχρέωση  για την  αυστηρή τήρηση της  ελληνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να σας επισημάνει  ότι  θα παρακολουθεί σχολαστικά τις 
σχετικές ενέργειές σας.   
                                                           Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
  

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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