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Κυρίες και Κύριοι

Στον στρατηγικό  σχεδιασμό που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής  
Μακεδονίας,  η υποστήριξη και η καθιέρωση συστημάτων και δομών 
που προάγουν τις αρχές της κυκλικής  οικονομίας, αποτελεί μια από τις 
βασικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις. 
Όπως έχει αποδείξει το παράδειγμα πιο «προχωρημένων» 
ευρωπαϊκών χωρών η εφαρμογή των καλών πρακτικών της κυκλικής 
οικονομίας συμβάλλει τα  μέγιστα  στην αειφορική διαχείριση  του 
περιβάλλοντος.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετέχει ενεργά σε δύο  
πανευρωπαϊκά έργα που προωθούν την  κυκλική οικονομία, το CESME,
με τη συμμετοχή   εκπροσώπων από έξι χώρες,  καθώς και το 
BIOREGIO  με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες,  που 
επιδιώκει να επηρεάσει τις  οικονομικές πολιτικές ενισχύοντας την 
περιφερειακή βιο-οικονομία, τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, 
καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας. 

Για το λόγο αυτό θέλω να συγχαρώ την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. για το γεγονός 
ότι διατηρεί την έδρα της και αναπτύσσεται στην περιοχή μας, παρά τις 
υπάρχουσες αντιξοότητες. Και φυσικά να τη συγχαρώ για  την  
πρωτοβουλία  της να οργανώσει  τη σημερινή  ημερίδα, στο ίδιο πλαίσιο
της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης φορέων και ιδιωτών, που 
προωθεί και η ΠΚΜ με ανάλογες  δράσεις.

Κυρίες και Κύριοι

Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, έχουν εισέλθει στην 
ελληνική πραγματικότητα  με την ΚΥΑ του 2010, δυστυχώς όμως 
οκτώ χρόνια μετά  δεν αποτελούν ακόμη αναπόσπαστο κομμάτι της
ελληνικής καθημερινότητας.



Χρειαζόμαστε ένα πιο  ξεκάθαρο και σφιχτό νομοθετικό πλαίσιο ώστε η 
εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων να 
καθιερωθεί ως μια αναγκαία και υποχρεωτική διαδικασία, σε κάθε 
κατασκευαστική δραστηριότητα, σε κάθε ανακαίνιση  επαγγελματικού  
χώρου ή κατοικίας.

Μπορούμε να κάνουμε την αρχή από τα δημόσια έργα, μεγάλης ή 
μικρότερης κλίμακας. Η αξιοποίηση των Συστημάτων  Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, 
είναι εκ των ων ουκ άνευ, στην περίπτωση  υποδομών αυτής της 
εμβέλειας. 
Η εγκύκλιος Σπίρτζη για το περιγραφικό τιμολόγιο, που υποδεικνύει τη 
συμπερίληψη  της διαδικασίας ανακύκλωσης των αποβλήτων των 
εκσκαφών στη μελέτη ενός έργου  είναι προς αυτή την κατεύθυνση, 
αλλά  δεν είναι αρκετή.

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν προδιαγραφές και κανονισμοί 
για την απορρόφηση δευτερογενών υλικών στα δημόσια έργα.
Μια  πρόταση λοιπόν που κάνουμε είναι  να θεσμοθετηθεί  με 
νομοθετική διάταξη η υποχρεωτική και κατά προτεραιότητα χρήση των 
επεξεργασμένων Αποβλήτων, δηλαδή  των ανακυκλωμένων αδρανών 
υλικών, των  επεξεργασμένων χωμάτων  και υλικών επιχώσεων, στην 
κατασκευή των δημόσιων έργων. Όπως αντιλαμβάνεστε μια τέτοια 
ρύθμιση θα ήταν πολλαπλά ωφέλιμη, καθώς  θα συνέβαλε στη μείωση 
του τελικού κόστους των δημόσιων έργων, θα ήταν η έμπρακτη 
απόδειξη της υποστήριξης  της Πολιτείας στην ευρεία αποδοχή και 
επικράτηση των  Συστημάτων ΑΕΕΚ και φυσικά θα λειτουργούσε  ως 
ασπίδα προστασίας  στην αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων.

Επίσης  είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην  τήρηση και 
εφαρμογή των συμβάσεων που εμφανίζουν  ανάδοχοι τεχνικών έργων  
με  Συλλογικά Συστήματα  Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων. Οι πολεοδομίες  ζητούν μεν 
αυτές τις συμβάσεις  με Συστήματα ΑΕΚΚ  ως  ένα επιπλέον στοιχείο  
για να εκδώσουν την άδεια κατασκευής , ωστόσο δεν υπάρχει κανένας 
έλεγχος και κανένας αρμόδιος φορέας  για να βεβαιώσει ότι οι 
συμβάσεις αυτές εφαρμόστηκαν στην πράξη. Όταν τελειώνει το έργο 
κανείς  δεν ξέρει ακριβώς, τι έγινε και που πήγαν τα μπάζα.

Έχει παρατηρηθεί  παραδείγματος χάριν, εργολάβοι που αναλαμβάνουν
δημοτικά έργα  να καταθέτουν στους ΟΤΑ συμβάσεις  τους με 
Συλλογικά Συστήματα, οι οποίες δεν εκτελούνται. Τα αποτελέσματα 
όπως καταλαβαίνετε είναι τραγικά  για την ποιότητα ζωής των πολιτών 
και το περιβάλλον. Έχουν εντοπιστεί  περιπτώσεις όπου ενώ  οι 
ανάδοχοι παρουσίασαν συμβάσεις για την ανακύκλωση των αδρανών 



αποβλήτων, τα ρέματα και οι ελεύθεροι χώροι στη περιοχή γύρω από το
σημείο κατασκευής του  έργου να έχουν καλυφθεί από μπάζα. 
Απαιτούνται νομοθετικές  ρυθμίσεις και διατάξεις που θα διασφαλίσουν 
την πιστή τήρηση των συμφωνιών και τον επισταμένο, συνεχή έλεγχο.

Ένα  άλλο ζήτημα που θέλω  να θίξω και μας αφορά όλους, είναι η 
ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, στην πιο 
τουριστική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Χαλκιδική. Εκεί όπου 
παρά την κρίση συνεχίζουν να ανεγείρονται ξενοδοχειακές μονάδες 
υπάρχουν σοβαρά  εμπόδια στην ίδρυση μονάδων εναλλακτικής 
διαχείρισης. Στην Κασσάνδρα  ειδικά, όπου υπάρχουν πολλά  
ξενοδοχεία και όλα κάθε  χρόνο προχωρούν σε εργασίες ανακαίνισης 
και συντήρησης, ένα Προεδρικό Διάταγμα  του 1977 και  τα Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια που καθορίζουν  τις χρήσεις γης, δεν επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση Συστημάτων Εναλλακτικής  Διαχείρισης  ΑΕΚΚ. Τα 
αποτελέσματα  τα γνωρίζετε λίγο – πολύ όλοι. Πεταμένα μπάζα παντού,
μέσα σε ρέματα, σε χαράδρες,  στα δάση, δίπλα σε παραλίες, ή και 
μπροστά στις ακτές. Αυτή η εικόνα πρέπει να διορθωθεί και ν’ αλλάξει. 
Δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον, αφήνει δυσμενές αποτύπωμα στην 
τοπική και την ευρύτερη οικονομία.
Οι μονάδες Εναλλακτικής Διαχείρισης πρέπει να  βρίσκονται κοντά στην
πηγή παραγωγής.
Πέραν αυτών, αν θέλουμε να δοθεί ουσιαστική ώθηση στην 
Ανακύκλωση ΑΕΕΚ και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
αυτό τον τομέα, θα πρέπει να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο το πεδίο 
δράσης  τους καθιστώντας  κοινωνούς και αποδέκτες και τους απλούς 
πολίτες. Ακόμη και οι μικροανακαινίσεις  ή οι τεχνικές εργασίες που κατά
καιρούς όλοι κάνουμε στα σπίτια μας θα μπορούσαν να ενσωματωθούν 
στην Εναλλακτική Διαχείριση των ΑΕΕΚ.
Εμείς  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  έχουμε συζητήσει σε 
βάθος αυτή την προοπτική  με τους Δήμους. Συγκεκριμένα τους έχουμε 
προτείνει σε  συσκέψεις για τη χωροθέτηση δημοτικών χώρων  
συγκέντρωσης ογκωδών αντικειμένων, να συνάπτουν κυλιόμενες 
συμβάσεις με Συστήματα  ΑΕΚΚ, και να δίνουν  τη δυνατότητα στους 
δημότες  τους να μεταφέρουν τα μπάζα τους σε χώρο περιφραγμένο 
μαζί  με τα ογκώδη  για ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση.

Κυρίες και Κύριοι 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εξαντλεί  κάθε  δυνατότητα 
παρέμβασης που έχει στο μείζον αυτό ζήτημα. Είναι σε συνεχή επαφή 
με τους ΟΤΑ υποδεικνύοντας  τους τις ευθύνες  τους για την πιστή 
τήρηση  των συμβάσεων που έχουν συνάψει οι ανάδοχοι με Συλλογικά 
Συστήματα, ενώ οργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των φορέων και των πολιτών.



Παράλληλα με δική μας πρωτοβουλία και συσκέψεις με τις Δημοτικές  
Αρχές, οι ΟΤΑ  της Θεσσαλονίκης, - όσοι δεν είχαν-  έχουν  τώρα 
ενεργοποιηθεί για τη δημιουργία δημοτικών χώρων συγκέντρωσης 
προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων.
Μάλιστα στο πλαίσιο  αυτό, η Περιφέρεια  έχει εγκρίνει δαπάνες ύψους 
300.000 ευρώ,  για να ενισχύσει τις προσπάθειες  Δήμων που θέλουν 
να συνάψουν συμβάσεις με Συστήματα Διαχείρισης.
Με αυτές  τις σκέψεις, ολοκληρώνω  την τοποθέτησή μου. Προσπάθησα
σε σύντομο χρόνο να θέσω ζητήματα για περαιτέρω  προβληματισμό,  
που είναι υπαρκτά,  συμβαίνουν καθημερινά και ταλαιπωρούν την 
Κεντρική Μακεδονία, επί χρόνια.

Σας ευχαριστώ πολύ. 


