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Ακόμη μία εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για την εναλλα-
κτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Σε έκδοση ακόμη μίας εγκυκλίου προς τις υπη-
ρεσίες δόμησης, μέσω των Διευθύνσεων ΠΕ-
ΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προ-
χώρησε για το γνωστό θέμα των ΑΕΚΚ. Στη νέα 
εγκύκλιο της ΓΓΧΣΑΠ Ρένας Κλαμπατσέα με 
ημερομηνία 1/7/2016 αναφέρεται ότι «Η παρ.1 
του άρθρου 17 του ν.4067/12 (79 Α΄), σύμφωνα 
με την οποία για την κατασκευή κάθε εργασίας 
δόμησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντος χώρου του κτιρίου κα πρέπει να τηρείται 
όπως ήδη τηρείται η προβλεπόμενη σχετική 
νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κα-
τεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), επιβάλλει την εναλλακτική 
διαχείριση των ΑΕΚΚ και επομένως οι αρμόδιες 
υπηρεσίες δόμησης θα πρέπει να τηρούν την 
προβλεπόμενη από την παρ. 3α του άρθρου 7 
της σχετικής ΚΥΑ διαδικασία παράλληλα με την 
έκδοση της άδειας δόμησης για ανέγερση κτιρί-
ων, κατεδαφίσεων, επισκευών κλπ. Η μη τήρηση 
των ειδικότερων υποχρεώσεων των διαχειρι-
στών ΑΕΚΚ που απορρέει από την παρ. 3 του 

άρθρου 7 της εν λόγω ΚΥΑ, συνεπάγεται κατά 
την παρ.4 του ιδίου άρθρου την επιβολή κυρώ-
σεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση 
σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Ωστόσο με 
δεδομένο ότι πολλές κατά τόπο αρμόδιες υπη-
ρεσίες, ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν υφί-
στανται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, 
αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων περί εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΕΚΚ, η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του 
ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη Γενική Δ/ση Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής και τον ΕΟΑΝ προωθεί 
άμεσα επικαιροποίηση  – τροποποίηση της σχε-
τικής νομοθεσίας».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις δέκα ημέρες νωρίτερα, 
όπως είχαμε ξαναγράψει στις 26/6, είχε εκδο-
θεί εγκύκλιος από το ΥΠΕΝ στις 21/6 σύμφωνα 
με την οποία ρητά τονίζεται ότι σύμφωνα με το 
υφιστάμενο πλαίσιο «δεν απαιτείται υποβολή 
στοιχείων για τη διαχείριση αποβλήτων», ανα-
λύοντας ότι η ΚΥΑ του 2010 δεν εφαρμόζεται 
στο σημείο αυτό από τη στιγμή που υπάρχει 
μεταγενέστερα νέος νόμος (2011) και νέα ΚΥΑ 
(2012) που ρυθμίζει διαφορετικά αυτά τα θέμα-
τα. Παραμένει ωστόσο η υποχρέωση επίτευξης 

των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των απο-
βλήτων ΑΕΚΚ. Επομένως η ΔΟΑΚΑ και η γενική 
γραμματέας του ΥΠΕΝ τονίζουν ότι το Υπουργείο 
εξετάζει αλλαγές στο συγκεκριμένο θεσμικό 
πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ το επόμενο διά-
στημα, με έμφαση στο σεβασμό του περιβάλλο-
ντος αλλά χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των πο-
λιτών – ιδιοκτητών ακινήτων». Η εγκύκλιος είχε 
εκδοθεί σε απάντηση ερωτήματος του Δήμου 
Κύμης – Αλιβερίου. Προφανώς μετά την ανά-
δειξη του θέματος από το newsletter του ΤΕΕ 
και σχετικές ιστοσελίδες τεχνικής ενημέρωσης, 
το ΥΠΕΝ χρειάστηκε να διευκρινίσει τις αρχι-
κές διευκρινίσεις. Εκ των κοινοποιήσεων της 
νέας εγκυκλίου προκύπτει ότι αυτή προκλήθηκε 
από τις αντιδράσεις των συναρμόδιων περιβαλ-
λοντικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και του ΕΟΑΝ, 
καθώς τα απόβλητα αυτά με βάση τη νομοθεσία 
και τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλή-
των πρέπει να οδεύουν προς επανάχρηση και 
ανακύκλωση, με στόχο της μείωση των απορ-
ριπτόμενων υπολειμμάτων. Ως εκ τούτου είναι 
προφανές ότι το Υπουργείο χρειάζεται να ρυθ-
μίσει το θέμα εκ νέου, καθώς οι διευκρινίσεις 
(και οι διευκρινίσεις επί των διευκρινίσεων…) 
δημιουργούν ερωτηματικά. 

Πρόσκληση της ΡΑΕ για συμμετοχή στον Κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών

Στη ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011) οργα-
νώνεται μόνιμη διαιτησία στην οποία υπάγονται προς επίλυση: α) Οι διαφορές 
μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα 
της ενέργειας, β) οι διαφορές μεταξύ Επιλεγόντων πελατών, όπως αυτές προσ-
διορίζονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011 και των επιχειρήσεων που ασκούν 
Ενεργειακές δραστηριότητες, γ) κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανω-
τέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρω-
παϊκής νομοθεσίας. Η διαιτησία οργανώνεται ενώπιον τριμελούς διαιτητικού 
οργάνου το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο 
διαιτητών και επιδιαιτητών. Ο Κατάλογος Διαιτητών και Επιδιαιτητών συντάσσε-
ται κάθε δύο έτη και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ύστερα από απόφαση 
του Προέδρου της, μετά από σχετική εισήγηση της Ολομέλειας. Στον Κατάλογο 
αυτό καθορίζονται τα ονόματα, οι ιδιότητες και τα στοιχεία των φυσικών προ-
σώπων που διαπιστώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του 
Κανονισμού Διαιτησίας (απόφαση ΡΑΕ 261/2012).Μετά τη συμπλήρωση διετίας 
από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 11/29.07.2014 Απόφασης του Προέδρου της ΡΑΕ, 
η ΡΑΕ προτίθεται να συντάξει και αναρτήσει νέο Κατάλογο Διαιτητών και Επι-
διαιτητών για τη διαιτησία στη ΡΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
37 του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 3 και του Παραρτήματος 1 του 
Κανονισμού Διαιτησίας ΡΑΕ (υπ’ αριθ. 261/2012 Απόφασης ΡΑΕ).

Στον κατάλογο Διαιτητών της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και σύμφω-
να με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας, 
μπορούν να περιληφθούν φυσικά πρόσωπα που είναι: α) μέλη της ΡΑΕ, β) μέλη 

Τεχνικών Επιμελητηρίων, γ) μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, δ) Καθηγητές Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες 
γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών οφείλουν 
να υποβάλλουν σχετική αίτηση (θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής rae.gr) 
στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 
και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο 
από τον οποίον αποδεικνύεται η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του εν-
διαφερομένου στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ. Ενδεικτικά 
ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει αποδεικτικά για συγγράμματα, μελέτες, δι-
κηγορικές παραστάσεις, αντίγραφα κατατεθειμένων δικογράφων, γνωμοδοτή-
σεις νομοπαρασκευαστικό έργο κλπ. Θα ληφθεί επιπλέον υπόψη η συμμετοχή 
σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ή συμμετοχή σε 
διαιτησία καθώς και η σχετική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικεί-
μενο. Οι περιληφθέντες στον τελευταίο κατάλογο διαιτητών (απόφαση υπ’αριθμ. 
11/29.07.2014 του Προέδρου της ΡΑΕ) οφείλουν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος 1 του Κα-
νονισμού Διαιτησίας, συνυποβάλλουν με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
είναι ανίκανοι ή περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και ότι δεν έχουν στε-
ρηθεί την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Η ανακοίνωση της Αρχής 
δεν αποτελεί τμήμα οιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά αυτής δεν 
χωρούν ενστάσεις. Κατά τη διαπίστωση της πλήρωσης των κατά νόμο ως άνω 
προϋποθέσεων, δεν λαμβάνει χώρα ατομική ή συγκριτική αξιολόγηση των φυ-
σικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει 
ή ακυρώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οποτεδήποτε, κατά την κρίση της.
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