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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια
έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312 Β)
ΣΧΕΤ:
1. Ο Νόµος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την
εφαρµογή της παραγράφου 3.β. του άρθρου 7 της (2) σχετικής ΚΥΑ σε ότι αφορά
στη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα.
Ειδικότερα και προς απάντηση σχετικών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην
Υπηρεσία µας, αν η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών γίνεται
υποχρεωτικά µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), διευκρινίζονται τα ακόλουθα::
Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της προαναφερόµενης ΚΥΑ οι υποχρεώσεις
για την διαχείριση των ΑΕΚΚ διαφέρουν µεταξύ των ιδιωτικών και τα δηµόσιων
έργων.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα:
α) η διαχείριση της περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από τα δηµόσια έργα
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.1 θα πρέπει
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (περί δηµοσίων έργων)
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση ανάθεσης του έργου
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β) η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδοµών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δηµόσια έργα σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.2 θα πρέπει
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (περί δηµοσίων έργων)
- είτε να περιλαµβάνεται ως όρος στη σύµβαση ανάθεσης του έργου
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, σύµφωνα µε την παραγρ. 3 εδαφ. β.3. της (2)
σχετικής ΚΥΑ, οι διαχειριστές µετά από την αποπεράτωση των εργασιών
διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέτουν στην
Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3,
(εδ. α.3) του ιδίου άρθρου.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα από τις διατάξεις της ΚΥΑ δεν απορρέει
υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από
δηµόσια έργα µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εν
αντιθέσει µε τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδοµών ή κτιριακών έργων. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της περίσσειας των
εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται µε ορθό περιβαλλοντικά τρόπο.
Οι αποδέκτες του παρόντος, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα
εγκύκλιο στους φορείς που τυχόν εποπτεύουν εφόσον αυτοί
αναθέτουν,
παραλαµβάνουν ή επιβλέπουν δηµόσια έργα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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