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Η εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων από εργασίες Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων αφορά όλους μας και είναι πια μονόδρομος. 

• στα Δημόσια Έργα μικρής ή μεγάλης εμβέλειας (Μετρό Θεσσαλονίκης , 
Αεροδρόμια, Λιμάνια, Οδοποιίας κ.α.), 

• στους κοινωφελείς Οργανισμούς -ΔΕΔΗΕ, ΕΔΑ ΘΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΕΥΑΘ- με την
βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών  και 

• στα Ιδιωτικά έργα ανεξαρτήτου μεγέθους, όπου εκεί χρειάζεται η μέριμνα από τις 
Υπηρεσίες Δόμησης, 

εάν εφαρμοσθεί πιστά η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 
Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων θα προσφέρει μόνο καλό, γιατί βοηθά στη σωστή 
διαχείριση των αποβλήτων, κοινώς μπαζών, στην επαναχρησιμοποίηση κάποιων εξ αυτών 
αφού περάσουν από το στάδιο επεξεργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος 
μειώνοντας την ανεξέλεγκτη και παράνομη απόθεση των αποβλήτων που όλοι μας έχουμε 
δει σε διάφορα μέρη των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας και φυσικά στην 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Εμείς ως ΤΕΕ /ΤΚΜ, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα, εντοπίσαμε 
μερικά κρίσιμα σημεία στην διαχείριση των ΑΕKΚ, όπου υπάρχει Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
Οι περιφέρειες στις οποίες έχει εμβέλεια η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι οι Περιφέρειες Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η 
Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Τα κρίσιμα αυτά σημεία είναι: 

1. το θέμα των Υ.ΔΟΜ. που δεν μπαίνουν στην ουσία και δεν αποδέχονται την ευθύνη 
τους για την παρακολούθηση της εναλλακτικής διαχείρισης

2. η παράνομη απόθεση και το μπάζωμα με επικάλυψη, για να κρυφτεί η παράνομη 
χωματοληψία και αμμοληψία με προφανείς περιβαλλοντικές συνέπειες. 

3. το κόστος διαχείρισης, το οποίο, όμως, είναι μικρότερο από το κόστος 
αποκατάστασης των χώρων, καθώς και από το κόστος των καταστροφών που μπορεί 
να γίνουν (πχ πλημμύρες). Είναι ένα θέμα που θέτει το ΤΕΕ προς διερεύνηση: πώς 
μπορεί να μειωθεί το κόστος διαχείρισης. 

4. ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και κατ’ επέκταση όλων των πολιτών για την 
σωστή διαλογή στην πηγή έτσι ώστε να έχουμε και ελαχιστοποίηση κόστους στην 
διαχείριση αλλά και ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης της 
ανακύκλωσης των αποβλήτων 

5. τελευταίο και εξίσου σημαντικό, η ορθή εφαρμογή των νόμων και από τις Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, κάποιες εκ των οποίων με μια απλή 
απόφαση τους υποχρεώνουν όλα τα απόβλητα των Υδραυλικών Έργων τους να 
πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ της περιοχής.  Απόφαση, η οποία είναι ενάντια την 
νομιμότητα και στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των ίδιων των ΧΥΤΑ. 



Ύστερα από όλα αυτά, φαίνεται πλέον ότι είναι καθ’ όλα υποχρεωτική και αμετάκλητη η 
σύμβαση με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων αυτών, 
για όφελος όλων μας.
Η εποχή της ακμής των Κατασκευών μπορεί να έχει παρέλθει, αλλά έστω και τώρα και με 
την ελπίδα της ανάκαμψης όλων των Κατασκευαστικών δεικτών, πρέπει η εναλλακτική 
Διαχείριση των ΑΕΚΚ να γίνει ΘΕΣΜΟΣ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για την πόλη, την περιφέρεια 
και την χώρα μας.


