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Έρευνα για την 
Εναλλακτική Διαχείριση 
των ΑΕΚΚ από την ΑΑΝΕΛ
 
του Χάρη Μουρκάκου
Ικανοποίηση εκφράζουν οι εκπρόσωποι 
Μονάδων Διαχείρισης Αποβλήτων Εκ-
σκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) και Υπόχρεων Διαχειριστών από 
την  μεταξύ τους συνεργασία, καθώς και 
από την συνεργασία τους με το Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ 
«Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας» 
(ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ).
Ταυτόχρονα καταγγέλλουν τις παράνομες 
ενέργειες στις οποίες προβαίνουν μια με-
ρίδα Υπόχρεων Διαχειριστών, αλλά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι τοπικές αρχές.
Το ερώτημα που αναδεικνύεται είναι αν 
υπάρχει άγνοια ή άρνηση εφαρμογής των 
νόμων.

Αυτά είναι τα κεντρικά συμπεράσματα της 
έρευνας που πραγματοποίησε η ΑΑΝΕΛ 
στους φορείς με τους οποίους συνεργά-
ζεται – Μονάδες Διαχείρισης ΑΕΚΚ και 
Υπόχρεους Διαχειριστές – προκειμένου να 
αποτυπωθούν οι απόψεις τους ως προς την 
πορεία της εναλλακτικής διαχείρισης των 
ΑΕΚΚ, μετά από 6 χρόνια λειτουργίας του 
Συστήματος.
Συγκεκριμένα, οι στόχοι της έρευνας ήταν:
    • Να αποτυπωθεί το επίπεδο συνεργασίας 
των μονάδων τόσο με το Σύστημα, όσο και 
με τους τοπικούς και εθνικούς φορείς, κα-
θώς και μεταξύ τους.
    • Να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα 
και δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει, 
καθώς και πιθανές προτάσεις βελτίωσης 
της λειτουργίας της διαχείρισης ΑΕΚΚ.
    • Να βελτιωθεί κατά το δυνατόν η λει-
τουργία του Συστήματος και η συνεργασία 
με τις μονάδες  και τους υπόχρεους διαχει-
ριστές, και να κατατεθούν οι προτάσεις και 
τα συμπεράσματα στις αρμόδιες αρχές.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερω-
τηματολογίων, με κλειστές και ανοιχτές 
ερωτήσεις, στις οποίες έγινε ποσοτική και 
ποιοτική ανάλυση.

Τα συμπεράσματα, στα οποία συγκλίνει το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 
είναι τα ακόλουθα.
Ανέρχεται σε υψηλό ποσοστό (έως 94%) 
η ικανοποίηση Μονάδων Διαχείρισης και 
Υπόχρεων Διαχειριστών από την ανταπό-
κριση του Συστήματος στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, καθώς και από την 
τιμολογιακή του πολιτική. Δηλώνουν δε, σε 
μεγάλο ποσοστό, ότι δεν αντιμετωπίζουν 
κανένα πρόβλημα στη μεταξύ τους συνερ-
γασία.
Επίσης, αξιολογούν θετικά το ισχύον θεσμι-
κό πλαίσιο.
Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, όταν 
και όπου πραγματοποιείται, λειτουργεί σε 
πολύ καλό επίπεδο όπως φαίνεται από τις 
απαντήσεις του μεγαλύτερου ποσοστού 

των ερωτηθέντων. Παρ’ όλα αυτά,  αναδει-
κνύεται το μείζον πρόβλημα των παράνο-
μων ενεργειών.
Όπως δηλώνουν οι ίδιοι:
    • Αρκετοί υπόχρεοι διαχειριστές, μεταξύ 
αυτών και κάποιοι Ο.Τ.Α. και άλλες τοπικές 
αρχές, αρνούνται να εφαρμόσουν τους 
νόμους και κάνουν παράνομες απορρίψεις 
ΑΕΚΚ στο περιβάλλον ή σε χωματερές, που 
λειτουργούν παράνομα, εν γνώσει και με 
την ανοχή των Δημοτικών Αρχών. 
    • Υπάρχουν υπόχρεοι διαχειριστές που 
πηγαίνουν στις μονάδες ένα ποσοστό των 
ΑΕΚΚ που παράγουν, προκειμένου να απο-
κτήσουν τη βεβαίωση διαχείρισης και τα 
υπόλοιπα τα απορρίπτουν παράνομα. 
    • Εργολάβοι πηγαίνουν τα ΑΕΚΚ σε παρά-
νομες μονάδες, χωρίς έγκριση λειτουργίας 
και χωρίς να πληρώνουν το τέλος διαχεί-
ρισης και τις εισφορές ή εμπορεύονται οι 
ίδιοι παράνομα τα χρήσιμα υλικά.
    • Έχει παρατηρηθεί πολύ έντονα το φαι-
νόμενο της φόρτωσης και ανεξέλεγκτης 
απόρριψης αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ. από μη 
αδειοδοτημένα οχήματα -χωρίς άδειες 
συλλογής & μεταφοράς- προς παράνομες 
χωματερές.
    • Τονίζεται η έλλειψη ουσιαστικού ελέγ-
χου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά 
με την ορθολογική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. 
(συλλογή, μεταφορά και διαχείριση).

Μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζουν συχνά 
οι Υπόχρεοι Διαχειριστές-Ανάδοχοι με τον 
κύριο του έργου, αναφέροντας τα εξής:
    • Σε ό,τι αφορά τα Δημόσια Έργα, σε πολ-
λές περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές δεν 
περιλαμβάνουν στον προϋπολογισμό το 
κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ, γεγονός που 
δημιουργεί πρόβλημα στην εξόφληση των 
διαχειριστών.
    • Σε κάποιες Δημόσιες Υπηρεσίες υπάρχει 
δυστοκία ως προς την παραλαβή, πιστο-
ποίηση και πληρωμή της διαχείρισης ΑΕΚΚ, 
είτε από άγνοια είτε από άρνηση εφαρμο-
γής του νόμου, με αποτέλεσμα πολύ μεγά-
λες καθυστερήσεις στις πληρωμές.
    • Σε ό,τι αφορά ιδιωτικά έργα, οι κύριοι 
του έργου αρνούνται συχνά να καταβάλ-
λουν το κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ακό-
μη και όταν γνωρίζουν ότι αποτελεί νομική 
τους υποχρέωση.

Επιπλέον όλων αυτών των προβλημάτων 
από τις παρανομίες, οι Μονάδες Διαχείρι-
σης έχουν δυσκολία να διαθέτουν στην 
αγορά τα ανακυκλωμένα προϊόντα. Πε-
ρισσότερες από τις μισές μονάδες που 
απάντησαν, δηλώνουν ότι τα προϊόντα που 
ανακτώνται μετά τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, 
δεν απορροφώνται στην αγορά, παρά την 
πιστοποίηση και τη σήμανση αυτών. Αυτό 
το αποδίδουν κατά κύριο λόγο στο γεγο-

νός ότι οι περισσότεροι δεν πείθονται για 
την ποιότητα των υλικών, θεωρώντας τα 
δεύτερης διαλογής, αλλά και στην απουσία 
πλαισίου για την υποχρεωτικότητα χρησι-
μοποίησης σε ένα ποσοστό ανακυκλωμέ-
νων προϊόντων. 
Ως εκ τούτου, προτείνουν να θεσμοθετη-
θούν μέτρα ως προς την υποχρέωση χρη-
σιμοποίησης προϊόντων ανάκτησης, του-
λάχιστον στα Δημόσια Έργα. Προτείνουν 
επίσης τη δυνατότητα επιδότησης ανά 
τόνο εξερχομένου υλικού για συγκεκριμέ-
να προϊόντα, κάτι που μπορεί να συμβάλλει 
στην επίλυση του προβλήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της εναλ-
λακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, Μονάδες 
Διαχείρισης και Υπόχρεοι Διαχειριστές συ-
γκλίνουν σε δύο κεντρικές προτάσεις:
    1. Να συμβάλλουν όλοι οι αρμόδιοι φο-
ρείς (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, ΣΣΕΔ) για να εφαρμόζο-
νται οι νόμοι από όλους τους εμπλεκόμε-
νους, μεταξύ αυτών και τις τοπικές αρχές, 
με πιο αυστηρό έλεγχο προς τις παράνο-
μες δραστηριότητες και επιβολή προστί-
μων, ώστε να ισχυροποιηθεί η ανάπτυξη 
της εναλλακτικής διαχείρισης.
    2. Να αναπτύξουν πρωτοβουλία όλοι οι 
αρμόδιοι φορείς (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, ΣΣΕΔ) για 
την ευρύτερη ενημέρωση φορέων και πο-
λιτών ως προς τη νομική υποχρέωση, αλλά 
και την ανάγκη και τη χρησιμότητα της 
εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
Το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των Μο-
νάδων Διαχείρισης και των Υπόχρεων Δια-
χειριστών ζητούν περισσότερη ενημέρω-
ση, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό          
δράσεων (Ημερίδες, Συναντήσεις με τις 
τοπικές αρχές και με ομάδες επαγγελματι-
ών, φυλλάδια, δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις 
σε ΜΜΕ κ.ά.) τις οποίες πραγματοποιεί σε 
ετήσια βάση το Σύστημα, καταδεικνύει το 
μέγεθος του προβλήματος της άγνοιας ή/
και της άρνησης εφαρμογής των νόμων.
Από την επεξεργασία των ερωτηματολο-
γίων και τον συνδυασμό των απαντήσε-
ων, φαίνεται ότι Μονάδες Διαχείρισης και 
Υπόχρεοι Διαχειριστές καταβάλλουν προ-
σπάθεια για την εκτέλεση του έργου τους, 
αλλά αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα 
και εκφράζουν αγωνία και σε κάποιες περι-
πτώσεις θυμό. 

Με δεδομένο ότι η υποχρέωση της εναλλα-
κτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι σχετικά 
πρόσφατη στα Ελληνικά δεδομένα, οπότε 
δεν έχει καταγραφεί στη συνείδηση των 
περισσοτέρων, οι μονάδες ζητούν την βο-
ήθεια των θεσμών για να εφαρμοστούν οι 
νόμοι και να επιβληθεί η εναλλακτική δια-
χείριση των ΑΕΚΚ. 
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