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ΘΕΜΑ: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1312Β’/2010 άρθρο 7:  

«2. Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδοµών, οι 

διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη ∆ιαχείριση των 

Αποβλήτων (Σ∆Α) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες 

τουλάχιστον για 

● το όνοµα και τη ∆ιεύθυνση του διαχειριστή. 

● τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων. 

● τον κύριο του έργου. 

● τη συνολική ποσότητα κατ’ όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που εκτιµάται 

ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου. 

● τις ποσότητες κ.ο. ή κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων που εκτιµάται ότι θα παραχθούν, 

σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

● εκτίµηση της ποσότητας και του τύπου των υλικών που µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν από το διαχειριστή. 

● Εκτίµηση της ποσότητας των υλικών που θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση – αξιοποίηση. 

● Εκτίµηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονοµική ταφή. 
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● Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης του διαχειριστή µε εγκεκριµένο σύστηµα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα συνεργασθεί µε 

εγκεκριµένο σύστηµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν 

από το έργο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ: 

α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα: 

α.1) Το Σ∆Α υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρµόδιες πολεοδοµικές 

υπηρεσίες µαζί µε άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση 

των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές τοποθέτηση κάδων σε 

δηµόσιους χώρους κ.λπ. 

α. 2) Για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 

2939/01 και την παρούσα απόφαση, ο διαχειριστής υποχρεούται µε την έναρξη των 

εργασιών να προσκοµίζει στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες µαζί µε επικυρωµένο 

αντίγραφο των Στοιχείων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ∆Α) εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 0,2% επί 

του συνολικού προϋπολογισµού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0,5% επί 

του συνολικού προϋπολογισµού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

α.3) Ο διαχειριστής εντός 30 ηµερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των 

ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των 

ΑΕΚΚ από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα 

στοιχεία του υπόχρεου, τη ∆/νση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων 

αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά µε τις κατηγορίες και τις ποσότητες των 

ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (∆ελτίων Αποστολής, 

Τιµολογίων κ.λπ.) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήµατος. 

α.4) Εντός 10 ηµερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης, επιστρέφεται η εγγυητική 

επιστολή στον ενδιαφερόµενο διαχειριστή ΑΕΚΚ. 

α. 5) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών αναστέλλεται η εφαρµογή του εδαφίου α.2, για 

όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες». 


