
Η ΑΝΑΕΚΚ εγκαινίασε τον πρώτο Πανελλαδικά Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης         
Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ 
 

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, εντός του δημόσιου ανενεργού λατομικού          

χώρου που βρίσκεται στη θέση «Λαμπρικά-Μυντρέζα» του Δήμου Κρωπίας         

πραγματοποιήθηκε τελετή αγιασμού για την έναρξη της λειτουργίας του πρώτου          
Πανελλαδικά Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων που         

προκύπτουν από την επεξεργασία των παραγόμενων εντός της Περιφέρειας Αττικής          
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Πρόκειται για για το          

επιστέγασμα μίας πολυετούς προσπάθειας που ξεκίνησε το έτος 2014 από την ΑΝΑΕΚΚ            

ΑΕ και που ολοκληρώθηκε λίαν προσφάτως με την υπογραφή της σύμβασης           
παραχώρησης του δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου μεταξύ της Αποκεντρωμένης         

Διοίκησης Αττικής και της ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ και την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας του              
χώρου στην τελευταία. Πρόκειται για ένα έργο πνοής για την Αττική, το οποίο αφενός θα               

δώσει λύση στην ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζών από οικοδομικές εργασίες που έχει ως            

αποτέλεσμα την αισθητική υποβάθμιση του τοπίου και την επιβάρυνση του φυσικού           
περιβάλλοντος αφετέρου θα δημιουργήσει ένα νέο πνεύμονα πρασίνου αποκαθιστώντας         

μία έκταση η οποία είχε θιγεί από την πρότερη λατομική εκμετάλλευση. 
Στην τελετή Αγιασμού, παρευρέθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ.         

Αθανάσιος Αυγερινός, ο Δημάρχος Κρωπίας κ. Δημήτριος Κιούσης, ο Πρόεδρος του           

ΕΟΑΝ κ. Νίκος Χιωτάκης, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και          
εκπρόσωποι των ΣΣΕΔ που με γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής. 

Ο κ. Αυγερινός ανέφερε σε δήλωσή του ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, έχει             
μετατρέψει λόφους, ρεματιές, αναξιοποίητα οικόπεδα, καλλιέργειες, δρόμους παραπλήσια        

βιομηχανικών περιοχών κ.α. σε χώρους απόρριψης τεράστιου όγκου μπαζών. Όπως          

τόνισε, η ρίψη τέτοιου όγκου αποβλήτων οδηγεί συχνά σε εμφράξεις με συνέπεια να             
εμφανίζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων. 

Από την πλευρά του ο κ. Χιωτάκης, δηλώνω ότι ο ΕΟΑΝ δίνει προτεραιότητα στην              
διαχείριση ενός από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα           

μας, το οποίο είναι η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπαζών από οικοδομικές εργασίες,            

ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις. Ο κ. Χιωτάκης τόνισε ότι ο ΕΟΑΝ σε συνεργασία με τα              
αδειοδοτημένα ΣΣΕΔ, ξεκινά στην Αττική ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με στόχο την           

αξιοποίηση υλικών που προέρχονται από την επεξεργασία μπαζών και μέχρι χθες           
αποτελούσαν ρύπους επικίνδυνους για το περιβάλλον, προς όφελος της περιβαλλοντικής          

αποκατάστασης. 



Ο κύριος Παναγιώτης Κυριακού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΕΚΚ          
ΑΕ, ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους στην τελετή, ανέφερε ότι οι κόποι πολλών           

ετών καρποφορούν, ενώ παράλληλα τονίζω την σημαντικότητα του έργου που θα δώσει            
λύση στις απαιτήσεις όλου του κατασκευαστικού κλάδου και ανάσα στο περιβάλλον,           

υπογραμμίζω ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι ικανός από μόνος του να             

εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες για τη διαχείριση τέτοιων υλικών. Επιπροσθέτως,          
ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την άμεση αδειοδότηση και λειτουργία και άλλων            

αντίστοιχων χώρων εντός της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη         
χωροταξική κατανομή καθότι δεν είναι δυνατόν να μεταφέρονται τα υλικά αυτά από            

όλες τις περιοχές της Αττικής διανύοντας απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, επιβαρύνοντας          

τις τοπικές υποδομές και αυξάνοντας το κόστος διαχείρισης για τις επιχειρήσεις του            
κλάδου.  

Η λειτουργία του χώρου ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου να δέχεται απόβλητα           
εκσκαφών και κατάλοιπα από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ. 

 

 
 
 

 
 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 

 


