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                            e-mail: info@kedke.gr 

 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των Δήμων σχετικά με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζουν τα 

θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα τεχνικά έργα των Δήμων, με τη 
δημοσίευση του ν.4819/2021 (Α΄129) στις 23/7/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και την κατάργηση του ν.2939/2001.       

Αξιότιμε κύριε  Πρόεδρε, 

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην υπηρεσία μας από Δήμο μέλος σας, σχετικά με την 
ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών και κατασκευών (ΑΕΚΚ) από τεχνικά έργα του Δήμου, σας 
ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) άλλαξε με τη δημοσίευση του ν.4819/2021 (Α΄129) στις 
23/7/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργήθηκε ο ν.2939/2001, που ρύθμιζε 
οριζόντια τα θέματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 93, παρ. 1 ν.4819/2021), ενώ η ΚΥΑ 
362559/1757/Ε103/2010 εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση νεότερης βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 72 του ν.4819/2021 και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του εν λόγω 
νόμου.  

Ως εκ τούτου οι διαγωνισμοί που διενεργούνται στα πλαίσια Τεχνικών Έργων των Δήμων και 
αφορούν θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και η σύνταξη του Τεχνικού αντικειμένου των Μελετών τους από τις 
Δ/νσεις των Τεχνικών τους Υπηρεσιών, οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία 
με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4819/2021), ο οποίος εισάγει ουσιαστικές αλλαγές στην 
εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο άρθρο 3, παρ. 28 του ν. 4819/2021 ορίζονται ως «Διαχειριστές 
ΑΕΚΚ: Οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει 
αναθέσει το έργο σε ανάδοχο». Αυτό σημαίνει ότι στα τεχνικά έργα που εκτελούν οι Δήμοι με ίδια 
μέσα, μέσω των τεχνικών τους υπηρεσιών, χωρίς αναδοχή, οι Δήμοι καθίστανται «Διαχειριστές  
ΑΕΚΚ», τόσο σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 1γ του παρόντος νόμου, όσο και βάση της ΚΥΑ 
36259/2010 (Άρθρο 8 παρ. 2.1), και ως εκ τούτου οι Δήμοι ως «Διαχειριστές ΑΕΚΚ», υποχρεούνται 
να συμβληθούν οι ίδιοι με κάποιο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ.   
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Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις ύπαρξης αναδόχων σε αντίστοιχα έργα των Δήμων, επιμέρους 
υπεργολαβίες που ανατίθενται από τους αναδόχους σε επαγγελματίες του κλάδου 
(κατασκευαστές, εργολήπτες, συλλέκτες – μεταφορείς, χωματουργούς, φορείς εκμίσθωσης 
εξοπλισμού και παροχής προσωρινής αποθήκευσης) δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναδοχή 
υπό την έννοια της παρ. 28 του άρθρου 3 του ν. 4819/2021.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείστε να ενημερώσετε του Δήμους για το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 
4819/2021), ενώ η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω  
πληροφορία και διευκρίνιση, επί του θέματος.     
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                           Με εκτίμηση 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ 

Νικόλαος Χιωτάκης 
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