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Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας.  

Η Γενική Γραμματέας Υποδομών κα Μαρία Έλλη Γεράρδη χαιρετίζει τις εργασίες του 

εργαστηρίου που πραγματεύεται τη θεματική των δευτερογενών υλικών από την 

επεξεργασία ΑΕΚΚ και τις προοπτικές χρήσης τους στα δημόσια έργα.  

Η χρήση των δευτερογενών υλικών από την Επεξεργασία ΑΕΚΚ στα Δημόσια Έργα 

αποτελεί ένα από τα σύγχρονα ζητήματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών. Στο σχέδιο δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις που 

εγκρίθηκε το 2021, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζεται ότι οι παραγωγοί αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 

κατηγορίες αποβλήτων από πλευράς όγκου. Επίσης η ανάκτηση και η χρήση 

ανακυκλωμένων υλικών, όπως αδρανών προσμειγμάτων από απόβλητα εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς δευτερογενών 

υλικών, η οποία αποτελεί βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία και των εθνικών στόχων 

της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία. Τέλος αναφέρεται ότι αποτελεί καίρια 

επιδίωξη τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για τα δημόσια έργα και τα 

δημόσια κτίρια να προέρχονται σε ένα μικρό αρχικά ποσοστό της τάξης του 15% από 

ανακτώμενα αδρανών υλικών των ΑΕΚΚ το οποίο βαθμιαία θα αυξάνεται όσο 

βελτιώνεται η οικονομία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού  είναι απαραίτητη η 

θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών αδρανών υλικών, τα οποία εξέρχονται των 

μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε εθνικό επίπεδο, ώστε τα απόβλητα ΑΕΚΚ να 

αποτελούν προϊόντα ειδικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο λοιπόν υλοποίησης των 

δράσεων και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, 

προτείνεται η διερεύνηση τεχνικών προδιαγραφών για χρήση ανακτώμενων 

αδρανών από μονάδες ΑΕΚΚ για τα δημόσια έργα. Σαν υπεύθυνους φορείς 

υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης είναι το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ελληνικός Οργανισμός 

Ανακύκλωσης. Κατόπιν των ανωτέρω με απόφαση της η Γενική Γραμματέας 

Υποδομών συγκρότησε ομάδα εργασίας τον Νοέμβριο του 2021 στο Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση των 

δράσεων που περιλαμβάνονται στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Η διερεύνηση 

των τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τους δύο άλλους φορείς, το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον ΕΟΑΝ, για τους οποίους έχουν γίνει και 

προσκλήσεις να οριστούν μέλη στην επιτροπή, και την επίτευξη του στόχου της 

χρήσης τουλάχιστον του 15% από τα ανακτώμενα στα δημόσια έργα. Επιπλέον στο 

πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2021-2025 

και σχετικά με τις δράσεις του υπουργείου προβλέπεται η εκπόνηση υποδειγμάτων 



τευχών τεχνικού περιεχομένου, ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων, τεχνικές 

συγγραφές υποχρεώσεων από το υπουργείο. Προτείνεται λοιπόν στο πλαίσιο αυτών 

των τευχών, στα υποδείγματα δηλαδή που θα βγουν, να καταχωρηθούν και οι 

σχετικές απαιτήσεις για τα ΑΕΚΚ και να περιληφθούν και οι απαιτήσεις του 

καινούργιου νομοθετικού πλαισίου του Ν.4819/21 περί του ολοκληρωμένου 

πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων.  

Μέχρι σήμερα και όπως αποτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στα 

τεύχη δημοπράτησης των έργων του υπουργείου μας τουλάχιστον, περιλαμβάνονται 

απαιτήσεις για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

στις ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εκτός 

αυτού, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που έχουμε για την επικαιροποίηση των 

περιγραφικών τιμολογίων εργασιών, προτάθηκε να εξεταστούν επιπλέον θέματα που 

αφορούν τα ΑΕΚΚ π.χ κάποιοι τρόποι κοστολόγησης και διάφορα άλλα, τα οποία 

μπορεί να προκύψουν στην πορεία. Τέλος σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, όπως 

ισχύει, προβλέπεται η έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, είναι 

το άρθρο 86 παράγραφος 11 Α, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια που 

δύναται κάθε αναθέτουσα αρχή να περιλαμβάνει στις διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης έργου. Υποχρεωτικά λοιπόν, μεταξύ των κριτηρίων πρέπει να 

περιλαμβάνεται ως κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 10% τουλάχιστον, η πλήρωση 

των στοιχειωδών κριτηρίων της Εργαλειοθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

κατασκευές, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε ισχύον δελτίο προϊόντος Πράσινη 

Δημόσια Σύμβαση για τις κατασκευές. Δύναται λοιπόν η δυνατότητα εδώ να 

περιλαμβάνεται μεταξύ των ανωτέρω πράσινων κριτηρίων και η χρήση ποσοστού 

ανακτώμενων αδρανών από τα ΑΕΚΚ.  

Αυτές είναι οι βασικές δράσεις στις οποίες αυτή τη στιγμή έχει σ’ εξέλιξη το 

υπουργείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ να ακούσω και όλους τους 

υπόλοιπους και όσα είπατε μέχρι αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία 

εισόδου για εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την προσοχή σας και 

ευχαριστούμε και την ΑΝΑΚΕΜ και για το ιδιαίτερα ενδιαφέρον workshop, και την 

πρόσκληση που μας έκανε. Αναμένουμε τα συμπεράσματα στο πλαίσιο ενός 

δημιουργικού προβληματισμού που αναπτύσσεται. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα 

πολύ. 


