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1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1  Γενικά Στοιχεία 

Επωνυμία  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Μ.Κ.Ε 

Διακριτικός τίτλος Α.Α.Ν.ΕΛ Α.Α.Ν.ΕΛ 

Αριθμός Θεώρησης Πρωτοδικείου 
Αθηνών   

10996/2012 

Αριθμός έγκρισης ΣΣΕΔ  
Α.Δ.Α.: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ και 6ΕΕΑ46Ψ80Ζ-ΕΗΠ 2204/12-
12-13 και 2186/11-12-14 

Έναρξη / Κωδικός Αριθμός  
Δραστηριότητας 

9/12/2013 - ΚΑΔ: 94991400 – Άλλες υπηρεσίες 
υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και 
την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης. 

ΑΦΜ 99376026 

Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

  

1.2  Στοιχεία Επικοινωνίας   

Ταχυδρομική Δ/νση   Χαλεπά 6α, 153 44 -  Γέρακας Αττικής 

Τηλέφωνο   210-6047497 

Fax  210-6046544 

E-mail info@aanel.gr 

Ιστοσελίδα  www.aanel.gr 

 

 

1.2.1  Στοιχεία επικοινωνίας νομίμου εκπροσώπου και υπεύθυνου παροχής   στοιχείων 

διαχείρισης και οικονομικών στοιχείων: 

Ονοματεπώνυμο  Θεοχάρης Μουρκάκος 

Ταχυδρομική Δ/νση  Χαλεπά 6α, 153 44 Γέρακας Αττικής 

Τηλέφωνο  210-6047497 & 6973-502745 

Fax  210-6046544 

E-mail  hmourkakos@aanel.gr 

Ιστοσελίδα  www.aanel.gr 

 

 

 

 

mailto:info@aanel.gr
http://www.aanel.gr/
mailto:hmourkakos@aanel.gr
http://www.aanel.gr/
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1.3  Διαχειριζόμενο ρεύμα αποβλήτων 

Η δραστηριότητα της ΑΑΝΕΛ έγκειται στην οργάνωση και εποπτεία των εργασιών 

εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογή/μεταφορά/ανάκτηση) ΑΕΚΚ και εκτείνεται στα 

απόβλητα μονάδων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων και στις μονάδες παρασκευής 

σκυροδέματος, για την περίσσεια σκυροδέματος, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 

της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010)   

Δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) από κατασκευές και κατεδαφίσεις του Παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ 50910 (ΦΕΚ 1909/Β/22-

12-2003) που εμπεριέχονται στην ίδια ονοματολογία αναφοράς (κεφ.17) του Ευρωπαϊκού 

καταλόγου αποβλήτων και επισημαίνονται με αστερίσκο, η διαχείριση των οποίων 

καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα 

απόβλητα. Επίσης δεν γίνονται αποδεκτά στις συνεργαζόμενες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ, 

τα απόβλητα του Κεφαλαίου 17 ΕΚΑ, τα οποία δεν ονοματίζονται αναλυτικά (6ψήφιος 

κωδικός) στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων ή ΠΠΔ της εκάστοτε Μονάδας 

Ανάκτησης ΑΕΚΚ. 

β) που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές που έχουν ρυπανθεί σε 

προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες, σε ποσότητες ή περιεκτικότητες 

τέτοιες ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το Περιβάλλον, η διαχείριση των 

οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα 

απόβλητα. 

γ) Με την επιφύλαξη της πρώτης παραγράφου , τα απόβλητα που προέρχονται από την 

αναζήτηση και την εξόρυξη, την επεξεργασία, την περαιτέρω κατεργασία και την 

αποθήκευση ορυκτών πόρων, καθώς και από την εκμετάλλευση λατομείων. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι κατηγορίες αποβλήτων που διαχειρίζεται το 

ΣΣΕΔ. 
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Κατηγορίες ΑΕΚΚ Αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑ 

Απόβλητα Εκσκαφών 17 05 04 

Απόβλητα Κατασκευών 17 01 07 

Απόβλητα Κατεδαφίσεων 17 09 04 

Απόβλητα βυθοκορήσεων 17 05 06 

Απόβλητα ορυκτής ασφάλτου 17 03 02 

Απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα 
πέτρας εκτός από εκείνων που αναφέρονται 

στο σημείο 01 04 07 

01 04 13 

Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης 

σκυροδέματος 
10 13 14 

Καθαρές Ροές 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 03 

17 04 04 

17 04 05 

17 04 06 

17 04 07 

17 04 11 

 

1.4  Γεωγραφική κάλυψη 

Η γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων  της ΑΑΝΕΛ είναι οι νομοί Λακωνίας, 

Κυκλάδων, Μεσσηνίας και Κέρκυρας. 

1.5  Εταιρική σύνθεση 

Στο Παράρτημα 1 επισυνάπτεται  αντίγραφο καταστατικού του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ. 
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1.6  Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού 

Το έτος 2015 υπογράφησαν τα παρακάτω ιδιωτικά συμφωνητικά για παροχή υπηρεσιών: 

1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ, Διευθυντής Ανάπτυξης, από 01/01/2015. 

2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Περιφερειακός Διευθυντής Κυκλάδων, από 

01/01/2015. 

1.7  Υποδομές και εξοπλισμός 

Το ΣΣΕΔ ΑΑΝΕΛ συστεγάζεται με το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, στις εγκαταστάσεις του δευτέρου, 

που αποτελούνται από γραφεία, αίθουσα σεμιναρίων/συνεδρίων και χώρο υποδοχής. 

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ παρέχει, στο πλαίσιο του ποσοστού συμμετοχής του, τον απαραίτητο 

εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, fax, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λ.π.) και γραφική ύλη.  

Η ΑΑΝΕΛ χρησιμοποιεί, ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, για τον έλεγχο των ποσοτικών και 

ποιοτικών στοιχείων που εισέρχονται και εξέρχονται απο τις Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ με 

τις οποίες συνεργάζεται και παρέχει την άδεια χρήσης του λογισμικού δωρεάν, ως 

υποχρεωτική προδιαγραφή (μεταξύ άλλων υποχρεωτικών προδιαγραφών).Το συγκεκριμένο 

λογισμικό είναι σχεδιασμένο για την ολοκληρωμένη διαχείριση μονάδων Ανάκτησης ΑΕΚΚ 

και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (αλλιώς ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) δίνοντας 

τους, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα: 

- Αυτοματοποίησης των διαδικασιών καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω 

ενός πλήρως μηχανογραφημένου συστήματος 

- Βελτιστοποίησης της λειτουργίας βάσει αναλυτικών στατιστικών και αναλύσεων 

- Άμεσου και απολογιστικού ελέγχου όλων των ροών εισερχομένων – εξερχομένων, της 

προσωρινής ή μόνιμης αποθήκευσης των ΑΕΚΚ καθώς και των  προϊόντων – εξερχομένων 

της μονάδας (αδρανή υλικά, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο ή άλλο) 

- Συμμόρφωσης με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις των μονάδων και των ΣΣΕΔ για πλήρη 

καταγραφή, ιχνηλασιμότητα και αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία της λειτουργίας τους. 
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1.8  Οργανωτική Δομή  

Η Εταιρεία είναι οργανωμένη κατά τομέα δραστηριότητας. Για κάθε οργανική θέση στην 

ιεραρχία υπάρχει σαφής περιγραφή του αντικειμένου και του ρόλου θέσης. Βάσει των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία διευθύνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή Ανάπτυξης. Ακολουθεί σε διαγραμματική 

παράθεση, η οργανωτική δομή της Εταιρείας.  

 

 

 

1.9  Εσωτερικός κανονισμός 

Με απόφαση του ΔΣ της ΑΑΝΕΛ είναι υπο σύνταξη Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο 

οποίος θα προσκομισθεί σε δεύτερο χρόνο. 

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 
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• η οργανωτική δομή της Εταιρείας, 

• οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

• η διάρθρωση, το αντικείμενο και οι σχέσεις των Τμημάτων μεταξύ τους, καθώς και με τη 

Διοίκηση της Εταιρείας, 

• οι βασικές αρχές λειτουργίας της Εταιρείας, 

• οι διαδικασίες συνεργασίας με τον ΕΟΑΝ και το ΥΠΑΠΕΝ, καθώς και γενικά τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και οι κανόνες 

που διέπουν τη συνεργασία αυτών με την εταιρεία, 

• οι διαδικασίες επιλογής και συνεργασίας με τις μονάδες ανάκτησης ΑΕΚΚ, καθώς και οι 

κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές τους και την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών 

με την εταιρεία, 

• οι διαδικασίες επιλογής και συνεργασίας με τους υπόχρεους διαχειριστές, καθώς και οι 

κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές τους και την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών 

με την εταιρεία. 

• οι διαδικασίες συνεργασίας με τους πολίτες και τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, 

καθώς και οι κανόνες που διέπουν τη συνεργασία αυτών με την εταιρεία. 

2  ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ 

Το 2015 παρήχθησαν συνοπτικά (ανάλυση στην συνέχεια της έκθεσης) τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

1. Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση 48807 τόνων ΑΕΚΚ διαφόρων κωδικών ΕΚΑ. 

2. Διεύρυνση του αριθμού συμβεβλημένων Συλλεκτών – Μεταφορέων σε 28 . 

3. Διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων Μονάδων Ανάκτησης ΑΕΚΚ στην περιοχή 

αρχικής εμβέλειας  σε 8 . 

4. Εξασφάλιση συνεργασίας (Προσύμφωνα Συνεργασίας) με 13 ενδιαφερόμενα 

φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα για τη δημιουργία Μονάδας Ανάκτησης ΑΕΚΚ. 

5. Έναρξη δικαστικών ενεργειών  προκειμένου να οδηγούνται τα ΑΕΚΚ σε νόμιμους 

χώρους εργασιών ανάκτησης, σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012.  
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3  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ρεύματος των ΑΕΚΚ, το σύστημα δεν συνάπτει συμβάσεις 

με όλους τους παραγωγούς αποβλήτων στις περιοχές της εμβέλειάς του, καθώς υπάρχουν 

πολλοί από αυτούς που πραγματοποιούν έργα μικρής κλίμακας, χωρίς οικοδομικές άδειες 

κ.ο.κ. 

Στο Παράρτημα 2 αποτυπώνονται οι Παραγωγοί – Διαχειριστές από τους οποίους 

προήλθαν τα απόβλητα που εισήλθαν στις Μονάδες ανάκτησης ΑΕΚΚ, ανα μονάδα 

ανάκτησης κατά το διάστημα 1/1/2014 εως 31/12/2015.  

Στο Παράρτημα 2.1 αποτυπώνονται οι Παραγωγοί – Διαχειριστές, οι οποίοι έχουν 

συμβληθεί με το ΣΕΔ από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι το τέλος του 2015, καθώς και ο 

αριθμός και η ημερομηνία των συμβάσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία των 

έργων για τα οποία συμβλήθηκαν με το ΣΕΔ. 

4  ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΚΚ 

Την περίοδο αναφοράς της παρούσας εκθέσεως (έτος 2015) το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

δραστηριοποιήθηκε στους πρώην νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας και Κυκλάδων. 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης (σταδιακή και άγνωστη εκ των προτέρων, πηγή παραγωγής) της 

συλλογής των ΑΕΚΚ, δεν προβλέπεται σχεδιασμός απο το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ για ύπαρξη 

συγκεκριμένων σημείων συλλογής. Τα σημεία συλλογής ταυτίζονται με την ζώνη 

υλοποίησης του εκάστοτε δημόσιου και ιδιωτικού  έργου. Ειδικά για το νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Κυκλάδων δεν ενδείκνυται η συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ απο ένα νησί στο 

άλλο για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Παρόλα αυτά, δεν 

μπορεί να  αποφευχθεί η  μεταφορά σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει μονάδα 

ανάκτησης ΑΕΚΚ στο νησί και η παραγωγή ΑΕΚΚ είναι αναπόφευκτη (π.χ αμετάκλητα 

πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων). 

Στο Παράρτημα 3 αποτυπώνονται τα στοιχεία των συμβεβλημένων Συλλεκτών – 

Μεταφορέων ΑΕΚΚ μέχρι και το τέλος του 2015. 
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5  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΚΚ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.1  Ετήσια (2015) ποσότητα ΑΚΚ (Απόβλητα Κατασκευών – Κατεδαφίσεων) στην περιοχή 

εμβέλειας 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις παραγωγής ΑΚΚ ανά περιφερειακή 

Ενότητα (ΠΕ) με την αναγωγή σε Ποσοστιαία συμμετοχή ΠΕ στον συνολικό πλυθησμό της 

Χώρας (Απογραφή 2011). 

Ποσοστιαία συμμετοχή 
Περιφερειακής 

Ενότητας (ΠΕ) στον 
συνολικό πλυθησμό της 

Χώρας (Απογραφή 
2011) 

100% 0,824% 1,147% 1,478% 0,965% 

Έτος 

Στόχος 
Νομοθεσίας (%) 

ΑΚΚ που 
οδηγούνται 

προς ανάκτηση) 

Εκτίμηση 
συνολικής 

παραγωγής 
ΑΚΚ 

πανελλαδικά 
σύμφωνα με 

ΕΣΔΑ (tn) 

Εκτίμηση 
συνολικής 

παραγωγής ΑΚΚ 
σε ΠΕ Λακωνίας 

(tn) 

Εκτίμηση 
συνολικής 

παραγωγής 
ΑΚΚ σε Ν. 
Κυκλάδων 

(tn) 

Εκτίμηση 
συνολικής 

παραγωγής 
ΑΚΚ ΠΕ 

Μεσσηνίας 
(tn) 

Εκτίμηση 
συνολικής 

παραγωγής 
ΑΚΚ ΠΕ 

Κέρκυρας (tn) 

2015 50% 480.000 3955 5506 7094 4632 

 

5.2  Στοχοθετημένες ποσότητες αποβλήτων και επιδόσεις Συστήματος 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι ανάκτησης (ΕΣΔΑ) και οι επιδόσεις του 

Συστήματος (ΑΑΝΕΛ) επι της Εκτιμώμενης Παραγωγής (ΕΣΔΑ), ανα ΠΕ και στο σύνολο της 

εμβέλειας του. 

2015 
Εκτίμηση 

Παραγωγής 
ΑΚΚ ΕΣΔΑ (tns) 

Στόχοι 
Ανάκτησης 

ΑΚΚ ΕΣΔΑ (%) 

Εισερχόμενα 
ΑΑΝΕΛ (tns) 

Επίδοση ανα 
Π.Ε (%) 

Συνολική επίδοση 
(%) 

Λακωνία 3.955 50 3.588,6 90,73%   

Κυκλάδες 5.506 50 9.673,9 175,69%   

Μεσσηνία* 7.094 50 0 0,00%   

Κέρκυρα* 4.632 50 0 0,00%   

ΣΥΝΟΛΟ 21.187   13.262,5   62,59% 

*Για λόγους άσχετους προς τις ενέργειες του Συστήματος, δεν λειτούργησαν μονάδες ανάκτησης το 2015, στις ΠΕ Μεσσηνίας 

και Κέρκυρας 

 

5.3  Ποσότητες εισερχομένων αποβλήτων προς τελική  διαχείριση 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το Γενικό Σύνολο των ποσοτήτων ΑΕΚΚ τα οποία 

συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στις μονάδες ανάκτησης της εμβέλειας του Συστήματος. 

Στο Παράρτημα 4 αποτυπώνονται τα Μητρώα Εισερχομένων με λεπτομερή στοιχεία 

εισερχομένων ανά Μονάδα Ανάκτησης. 

 

α/α Μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ 2015 

 Κωδικός Αποβλήτου 170504 170107 170302 170904 101314 

 Βασική Διάκριση Ροών 
Απόβλητα 
Εκσκαφών 

(tn) 

Απόβλητα Κατασκευών – Κατεδαφίσεων(ΑΚΚ) 
(tn) 

1 Δημήτριος Πέτσας - Άνδρος 150,3 46,4 0,00 10,35 0 

2 Νικόλαος Κουτσούκαλης - Λακωνία 7239,93 1661,15 1.872,24 39,97 15,24 

3 Περσέας Κόντες - Σέριφος 608,94 33,43 0,00 75,46 0 

4 ΑΠΕΚ Σύρου ΟΕ - Σύρος 23387,33 2590,92 224,38 425,58 33,94 

5 Θ & Ι Ρούσσος ΟΕ - Σύρος 4158 5552,3 0 625,94 55,19 

 
  

9884,2 2.096,62 1.177,30 104,37 

 Σύνολο 35544,5 13262,49 

 Γενικό Σύνολο 48806,99 

 

5.4  Ποσότητες Εξερχομένων Αποβλήτων  και Δομικών Προιόντων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα εξερχόμενα/πωληθέντα απόβλητα και δομικά 

προιόντα των μονάδων ανάκτησης ΑΕΚΚ ανά είδος αποβλήτου/προιόντος. Στο Παράρτημα 

5 αποτυπώνονται τα Μητρώα Εξερχομένων αποβλήτων/δομικών προιόντων συνολικά ανά 

προιόν και με λεπτομερή στοιχεία  ανά Μονάδα Ανάκτησης και αποδέκτη/αγοραστή. 

α/α 
Εξερχόμενα/Πωληθέντα 

απόβλητα - τελικά δομικά 
προιόντα - 2015 

Βάρος (t) 

1 χαλίκι σκυροδέματος 785,55 

2 σκύρα αποστράγγισης 302,49 

3 σκύρα 816,39 

4 κηπευτικό χώμα 381,02 

5 δομικοί λίθοι 770,51 

6 γαρμπίλι 308,76 

7 άμμος σκυροδέματος 236,64 

8 άμμος κονιάματος 54,97 

9 άμμος επίχωσης 598,91 

10 αδιαβάθμητα αδρανή επίχωσης 3664,97 

11 3ΑΒ 401,46 

12 3ΑΑ 993,56 
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13 200101 - χαρτιά και χαρτόνια 1,51 

14 170407 - ανάμεικτα μέταλλα 8,92 

15 170203 - πλαστικό 8,31 

16 170201 - ξύλo 1,62 

17 010413- απόβλητα από κοπή 
πέτρας 

13,87 

 
Σύνολο 9349,46 

 

Από τους παραπάνω πίνακες (εισερχομένων και εξερχομένων φορτίων) προκύπτει ένα 

υπόλοιπο, 39454,53 τόνων, το οποίο παραμένει σε προσωρινή αποθήκευση στις Μονάδες 

και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 6.4. 

 

6  ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΕΚΚ 

6.1  Συμβεβλημένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ το έτος 2015 

Μέχρι και το τέλος του 2015 συνεβλήθησαν με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 8 μονάδες ανάκτησης 

ΑΕΚΚ. Στο  Παράρτημα 6 αποτυπώνονται τα στοιχεία των συμβεβλημένων Μονάδων 

Ανάκτησης ΑΕΚΚ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η μονάδα της Κέρκυρας και η μονάδα της 

Μεσσηνίας δεν ήταν έτοιμες για να υπογράψουν σύμβαση (εντός του 2015) με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν μηδενικά στοιχεία . 

6.2  Προσύμφωνα συνεργασίας Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ υπό αδειοδότηση- 2015 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία των επικείμενων μονάδων, οι οποίες 

έχουν ξεκινήσει την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έχουν υπογράψει 

προσύμφωνο συνεργασίας με το ΣΣΕΔ ΑΑΝΕΛ. 

Προσύμφωνα με Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ 2015 
  

α/α Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ Ημερομηνία 
Υπογραφής 

Νομός/ΟΤΑ 

1 Άξονας Α.Ε 14/3/2014 Κέρκυρα 

2 Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε 12/2/2014 Λακωνία - Σπάρτη 

3 Ε.Κοιλιακούδης – Α. Καφούρος – Π. Ρούσσος Ο.Ε 12/6/2014 Κυκλάδες - Θήρα 

4 Χάρος Γ. – Μπουλούμπασης Δ.  Ο.Ε 25/4/2014 Κυκλάδες - Ίος 

5 Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ Α.Β.Ε Α.Ε 16/4/2014 Μαγνησία - Βόλος 

6 Δ. Τσακουμάγκος Α.Ε 8/8/2014 Σάμος 

7 Γεώργιος Δ. Χριστόφορος 15/10/2015 Πάρος 

8 Μανουσσέας Κ. & Σια Ε.Ε 16/2/2015 Μεσσηνία - Δυτ. Μάνη 

9 Βιδάλης ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ 23/1/2015 Κυκλάδες - Τήνος 

10 Σ. Ξεπαπαδέας & Σια Ο.Ε 16/9/2015 Κέρκυρα 
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11 Άστρον  ΑΕ 11/11/2015 Λήμνος 

12 Ευάγγελος Κολιάκος 4/2/2015 Λακωνία - Μολάοι 

13 Νεκτάριος Τριαντάφυλλος 8/5/2015 Κυκλάδες - Νάξος 

 

 

6.3  Αναλυτικό ισοζύγιο μάζας ανά Μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ 

Μονάδα 
Ανάκτησης ΑΕΚΚ 

Κωδικός ΕΚΑ αποβλήτου 
 
Εισερχόμενα 
2015 

Εξερχόμενα 
2015 

Δημήτριος Βασ. 
Πέτσας - Άνδρος 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 10,35   

  17 05 04 χώματα και πέτρες 150,3   

  17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 46,4   

  Σύνολο 207,05 293,24 

        

Νικόλαος 
Κουτσούκαλης - 

Λακωνία 10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος 15,24   

  17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών 1661,15   

  17 03 02 απόβλητα ορυκτής ασφάλτου 1872,24   

  17 05 04 χώματα και πέτρες 7239,93   

  17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 39,97   

  Σύνολο 10828,53 0 

        

Περσέας Κόντες 
- Σέριφος 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 75,46   

  17 05 04 χώματα και πέτρες 608,94   

  17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών 33,43   

    717,83 177,3 

        

Ανακύκλωση 
ΑΠΕΚ Σύρου Ο.Ε 

- Σύρος 10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος 33,94   

  17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών 2590,92   

  17 03 02 απόβλητα ορυκτής ασφάλτου 224,38   

  17 05 04 χώματα και πέτρες 23387,33   

  17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 425,58   

    26662,15 7079,15 

        

Θ & Ι Ρούσσος 
Ο.Ε - Σύρος 10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος 55,19   

  17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών 5552,3   

  17 05 04 χώματα και πέτρες 4158   

  17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 625,94   

    10391,43 1799,77 
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6.4  Ποσότητες αποθηκευμένων αποβλήτων ανά συνεργαζόμενη μονάδα 

α/α 
Μονάδα Ανάκτησης 

ΑΕΚΚ 
2015 

      

  Κωδικός Αποβλήτου 170504 170107 170302 170904 101314 Εισερχόμενα Εξερχόμενα Αποθηκευμένα 

  Βασική Διάκριση Ροών 
Απόβλητα 

Εκσκαφών (tn) 
Απόβλητα Κατασκευών – Κατεδαφίσεων(ΑΚΚ) (tn) tn tn tn 

1 
Δημήτριος Πέτσας - 

Άνδρος 
150,3 46,4 0 10,35 0 207,05 293,24 -86,19 

2 
Νικόλαος 

Κουτσούκαλης - 
Λακωνία 

7239,93 1661,2 1872,2 39,97 15,24 10828,53 0 10828,53 

3 
Περσέας Κόντες - 

Σέριφος 
608,94 33,43 0 75,46 0 717,83 177,3 540,53 

4 
ΑΠΕΚ Σύρου ΟΕ - 

Σύρος 
23387,33 2590,9 224,38 425,58 33,94 26662,15 7079,15 19583 

5 
Θ & Ι Ρούσσος ΟΕ - 

Σύρος 
4158 5552,3 0 625,94 55,19 10391,43 1799,77 8591,66 

      9884,2 2096,6 1177,3 104,37       

  Σύνολο 35544,5 13262,49       

  Γενικό Σύνολο 48806,99 48806,99 9349,46 39457,53 

 

 

6.5 Αδρανές υπόλειμμα ανά Μονάδα και Παραλήπτες-  έτος 2015 

Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ 
Αδρανή υπολείμματα 

επεξεργασίας 2015 
(tn) 

Κατεύθυνση - Παραλαβή 

Δημήτριος Πέτσας - Άνδρος 0   

Νικόλαος Κουτσούκαλης - Λακωνία 0   

Περσέας Κόντες - Σέριφος 0   

Ανακύκλωση ΑΠΕΚ Σύρου Ο.Ε - 
Σύρος 

214,69 
ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 

  
2579,99 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 

Θ & Ι Ρούσσος Ο.Ε - Σύρος 14,24 MANCON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 

  289,32 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

  56,77 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

  8,22 ΞΕΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

  15,52 ΡΟΥΣΣΟΣ .Ν.  ΜΑΡΚΟΣ 

  
486,22 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 

Σύνολο 3664,97   
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7  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

7.1  Ενέργειες επικοινωνίας έτους 2015 

Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες ενέργειες επικοινωνίας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ το έτος 

2015. 

1. Συνάντηση εργασίας με θέμα Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων ΑΕΚΚ– 

Οργάνωση: Σύλλογος Μηχανικών Επιδαύρου Λιμηράς – Παπαδιάνικα Δήμου 

Μονεμβασιάς, 16 Ιανουαρίου 2015. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

16/01/2015 Ικανοποιητικά 

(Συμμετοχή 50 

Μηχανικών) 

500€ Μηχανικοί 

 

2. Παρέμβαση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Βιώσιμη, Οικολογική, Οικονομική 

Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική – Οργάνωση: Περιφέρεια Αττικής και 

Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) – Αθήνα, 12-13-14 

Φεβρουαρίου 2015. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

12,13,14/02/2015 Ικανοποιητικά 

 

20€ Κοινό  Συνεδρίου 

3. Συμμετοχή και εισήγηση στο  1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανακύκλωση στις 

Νησιωτικές Περιοχές (Recis 2015) που διεξήχθη το διήμερο 22 και 23 Μαΐου 2015 

στην Σαντορίνη. To συνέδριο Recis 2015 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του 

Δήμου Θήρας και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

22,23/05/2015 Ικανοποιητικά 1000€ Κοινό Συνεδρίου  

 

4. Συνεργασία και παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της μελέτης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Αποδοτική χρήση των σύμμεικτων απορριμμάτων», με εστίαση στα 

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδεφίσεων (ΑΕΚΚ), με στόχο τη 

διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα κράτη μέλη 

της Ε.Ε. και τον προσδιορισμό καλών πρακτικών – Απρίλιος 2015. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Απρίλιος 2015 Ικανοποιητικά 0€ ---  

 

5. Συμμετοχή και παρέμβαση στην ημερίδα με θέμα «Ανακύκλωση 2015: Απολογισμός 

– Προοπτικές» που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης η οποία  

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, στο Αμφιθέατρο του ΥΠΑΠΕΝ, 

Μεσογείων 119, στην Αθήνα. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

29/04/2015 Ικανοποιητικά 0€ Κοινό Ημερίδας 

 

6. Συνάντηση συνεργασίας με την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου κα Τζανετέα. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

27/05/2015 Ικανοποιητικά 140€ --- 

 

7. Παράσταση και ενημέρωση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των 
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ΑΕΚΚ, στο ΔΣ του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Υπηρεσιών (ΣΑΤΕ). 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Μάιος 2015 Ικανοποιητικά 0€ Μέλη Δ.Σ. ΣΑΤΕ 

 

8. Πολλαπλές συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και αιρετούς δήμων και 

Περιφερειών καθώς και με παράγοντες της Δικαιοσύνης και των Διωκτικών αρχών. 

 

 

8  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

8.1  Χωροθέτηση σημείων συλλογής ΑΕΚΚ 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης (σημειακή και άγνωστη, εκ των προτέρων, πηγή παραγωγής) 

της συλλογής των ΑΕΚΚ, δεν προβλέπεται σχεδιασμός απο το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ για ύπαρξη 

συγκεκριμένων σημείων συλλογής. Τα σημεία συλλογής ταυτίζονται με την ζώνη 

υλοποίησης του εκάστοτε έργου. 

8.2  Οργάνωση της συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ. 

Η συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ πραγματοποιείται απο φυσικά και νομικά πρόσωπα 

δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία υποχρεούνται να είναι κάτοχοι άδειας συλλογής 

– μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων στην οποία εμπεριέχονται κωδικοί της 

Κατηγορίας 17 του ευρωπαικού καταλόγου αποβλήτων. Οι συγκεκριμένες άδειες 

εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και έχουν ισχύ σε Περιφερειακή Εμβέλεια. 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ενημερώνει τους κατόχους των παραπάνω αδειών για την υποχρέωσή 

τους να συμβληθούν με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην περιοχή εμβέλειας του οποίου, έχουν 

εκδοθεί οι συγκεκριμένες άδειες. Επίσης ενημερώνει τους αναδόχους τεχνικών έργων και 

έργων πολιτικού μηχανικού για την σύννομη μεταφορά των ΑΕΚΚ απο το σημείο του έργου 

προς νόμιμο χώρο εργασιών ανάκτησης. Η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

ΑΑΝΕΛ και Συλλέκτη Μεταφορέα διέπεται απο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την συλλογή 

και μεταφορά στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων  και εμπεριέχει ελάχιστες 
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προδιαγραφές εισόδου σε αδειοδοτημένη μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ, έτσι όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

Ελάχιστες Προδιαγραφές Συλλογής – Μεταφοράς -  Εισόδου – Εξόδου ΑΕΚΚ στην Μονάδα 

Ανάκτησης 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Μεταφορά Αποβλήτων Τα μεταφερόμενα ΑΕΚΚ πρέπει να συλλέγονται και να 
μεταφέρονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας Συλλογής και 
Μεταφοράς που διαθέτει ο Διαχειριστής ή/και ο Συλλέκτης – 
Μεταφορέας. 
Η νόμιμη μεταφορά  απαιτεί την ύπαρξη συνοδευτικού 
στοιχείου (Δελτίο Αποστολής) καθώς και νομιμοποιητικού 
εγγράφου ( μόνο στην περίπτωση που ο Κύριος του έργου δεν 
έχει συμβληθεί με το ΣΣΕΔ) για την μεταφορά από τον Κύριο του 
έργου (Ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμβαση συνεργασίας, κλπ) 

2 Είσοδος – Έξοδος 
Οχημάτων Μεταφοράς 
ΑΕΚΚ στην Μονάδα 
Ανάκτησης 

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων μεταφοράς ΑΕΚΚ θα 
γίνεται από το ίδιο σημείο. Κατά την είσοδο στην Μονάδα  και 
την έναρξη της διαδικασίας ζύγισης, θα  ζητηθούν: 

1. Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος Μεταφοράς 
2. Αντίγραφο της Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς Μη 

Επικινδύνων Αποβλήτων η οποία καλύπτει την 
συγκεκριμένη μεταφορά. 

3. Δελτίο Αποστολής των Αποβλήτων με το 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή του οδηγού του 
οχήματος. 

4. Αντίγραφο του νομιμοποιητικού εγγράφου (μόνο στην 
περίπτωση που ο Κύριος του έργου δεν έχει συμβληθεί 
με το ΣΣΕΔ ) 

Ο οδηγός του οχήματος συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του 
προσωπικού της μονάδας, σε ό,τι αφορά τον τρόπο και τα 
σημεία απόθεσης του φορτίου ΑΕΚΚ. Κατά την έξοδο του 
οχήματος από την μονάδα, ο οδηγός παραλαμβάνει την 
προσωρινή βεβαίωση παραλαβής του συγκεκριμένου φορτίου, 
την οποία παραδίδει στον αντισυμβαλλόμενο με το ΣΣΕΔ, 
υπόχρεο διαχειριστή, προκειμένου ο δεύτερος να προβεί στην 
πληρωμή του ποσού που προβλέπεται στην σύμβαση με το ΣΣΕΔ 
και να λάβει την οριστική βεβαίωση παραλαβής και νομοθετικής 
συμμόρφωσης. 
Η μη ύπαρξη και επίδειξη των παραπάνω στοιχείων, οδηγεί στην 
απαγόρευση εισόδου του οχήματος στην Μονάδα Ανάκτησης.  

 

 

8.3  Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία σχεδιασμού 

λογισμικών εφαρμογών και είναι το μοναδικό ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην Ελλάδα που έχει αποκτήσει 

πρόσβαση στην υπηρεσία λογισμικού τύπου cloud “Waste+/CE&DW” (για συντομία 

αναφέρεται και ως Εφαρμογή), η οποία είναι σχεδιασμένη για την ολοκληρωμένη 
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διαχείριση μονάδων ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης ΑΕΚΚ (αλλιώς ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) δίνοντας τους τη δυνατότητα: 

• Αυτοματοποίησης των διαδικασιών καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, μέσω 

ενός πλήρως μηχανογραφημένου συστήματος 

• Βελτιστοποίησης της λειτουργίας βάσει αναλυτικών στατιστικών και αναλύσεων 

• Άμεσου και απολογιστικού ελέγχου όλων των ροών εισερχομένων – εξερχομένων, της 

προσωρινής ή μόνιμης αποθήκευσης των ΑΕΚΚ καθώς και των  προϊόντων – εξερχομένων 

της μονάδας (αδρανή υλικά, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο ή  άλλο). 

• Συμμόρφωσης με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις των μονάδων και των ΣΣΕΔ για πλήρη 

καταγραφή, ιχνηλασιμότητα και αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία της λειτουργίας τους  

Η εφαρμογή έχει 2 διαφορετικές διεπαφές/ρόλους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η 

πρώτη αφορά στις μονάδες και η δεύτερη στο ΣΣΕΔ. Τεχνικές λεπτομέρειες επί της 

λειτουργίας της εφαρμογής και κατ’ επέκταση επί των διεπαφών περιγράφονται στο 

«εγχειρίδιο χρήσης» αυτής.  

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ δίνει πρόσβαση στους χρήστες (διοίκηση και προσωπικό του 

συστήματος και μονάδες ανάκτησης ΑΕΚΚ που βρίσκονται υπό την εποπτεία του και έχουν 

σύμβαση συνεργασίας με αυτό).  

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη παροχή έχει ως στόχο την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων 

του Συστήματος προς τον ΕΟΑΝ, οι οποίες απορρέουν από την Έγκριση του, καθώς και των 

αντιστοίχων της Μονάδας οι οποίες απορρέουν από τους Περιβαλλοντικούς της Όρους και 

Δεσμεύσεις και την Άδεια Λειτουργίας της καθώς και από τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259. 

Ως εκ τούτου το Σύστημα έχει τη δυνατότητα ελέγχου, μέσω της εν λόγω Υπηρεσίας, των 

Εισερχομένων – Εξερχομένων της Μονάδας καθώς και των εργασιών προσωρινής 

αποθήκευσης που εκτελεί η Μονάδα ώστε να τα χρησιμοποιεί για την εκπόνηση 

στατιστικών αναλύσεων, διασταύρωση με τα επί τόπου δεδομένα (π.χ. ποσότητες ΑΕΚΚ, 

χρόνους προσωρινής αποθήκευσης, τύπους αποθηκευμένων αποβλήτων, υπολογισμό 

τελών εισόδου και λοιπά), σύνταξη αναφορών προς τον ΕΟΑΝ, ΥΠΕΚΑ, ή άλλους αρμόδιους 

φορείς. 
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Ο ρόλος του Συστήματος επί των στοιχείων που εισάγει η Μονάδα στην εφαρμογή Waste+ 

EC&DW, είναι ξεκάθαρα εποπτικός – ελεγκτικός και ρητώς δηλώνεται ότι το Σύστημα δεν 

έχει τη δυνατότητα να κάνει ΚΑΜΙΑ τροποποίηση, διαγραφή ή γενικότερα οποιαδήποτε 

μεταβολή στα στοιχεία που εισάγει ο χειριστής της εφαρμογής (μονάδα). 

Σε ότι αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, η εφαρμογή Waste + / CE&DW είναι 

βασισμένη στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία με αρχιτεκτονική web application. Παρέχεται 

με εγγύηση διαθεσιμότητας (system availability) 99,9%, ασφαλή σύνδεση (SSL) και 

διαδικασία τήρησης αντιγράφων ασφαλείας. 

Για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας/εφαρμογής η Μονάδα είναι υποχρεωμένη να 

διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ήτοι: 

• Ενεργή σύνδεση στο internet τουλάχιστον ADSL ή 3G ή 4G 

• Ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητα χρήσης web browser Internet Explorer 8 ή 

μεταγενέστερο, Firefox, Chrome, Safari 

• Εκτυπωτή τεχνολογίας laser ή inkjet 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ έχει συντάξει ελάχιστες προδιαγραφές για την πιστοποιημένη είσοδο 

των ΑΕΚΚ στις μονάδες ανάκτησης αλλά και για την, κατά το δυνατό, διασφάλιση των 

υποχρεωτικών εργασιών ανάκτησης ΑΕΚΚ έτσι όπως απαιτεί ο Ν. 4042/2012 (αρθ. 29), 

όπως περιγράφονται παρακάτω. 

Ελάχιστες Προδιαγραφές Πιστοποιημένης Εισόδου – Εξόδου ΑΕΚΚ 

στην Μονάδα Ανάκτησης 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Περίφραξη Μονάδας 
Η Μονάδα έχει ασφαλίσει την περίμετρο με ικανοποιητικού 

ύψους και ανθεκτικότητας, περίφραξη 

2 

Είσοδος – Έξοδος 

Οχημάτων Μεταφοράς 

ΑΕΚΚ 

Απαγορεύεται η ύπαρξη δύο σημείων εισόδου και εξόδου στην 

περίμετρο της Μονάδας. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων 

μεταφοράς ΑΕΚΚ θα γίνεται από το ίδιο σημείο. 

3 Ζύγιση 
Η ζύγιση των οχημάτων μεταφοράς θα πραγματοποιείται σε 

γεφυροπλάστιγγα 40 τόνων, κατ΄ελάχιστον η οποία θα πρέπει 
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να είναι διακριβωμένη από Διαπιστευμένο Φορέα 

Διακριβώσεων. 

4 
Φυλάκιο Εισόδου – 

Γραφείο Κίνησης 

Στην είσοδο της Μονάδας τοποθετείται προκατασκευασμένο ή 

μη, φυλάκιο, με παροχή ρεύματος και σύνδεση στο Διαδίκτυο  . 

5 
Ελάχιστος εξοπλισμός 

Φυλακίου Εισόδου 

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

• Εκτυπωτής Ζυγολογίων – Αποδείξεων Προσωρινής 

Παραλαβής 

• Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (γεννήτρια ηλεκτρικού 

ρεύματος) με ελάχιστο παραγόμενο φορτίο 120% της 

απαραίτητης εγκατεστημένης ισχύος, για την 

λειτουργία του φυλακίου εισόδου (μαζί με τον 

εξοπλισμό του) και του ηλεκτρονικού ζυγού. 

6 

Λογισμικό Ανάλυσης 

Εισερχομένων – 

Εξερχομένων κατά Κωδικό 

ΕΚΑ 

Λογισμικό (software) το οποίο παρέχεται από το ΣΣΕΔ και 

καταγράφει τα στοιχεία των εισερχομένων και εξερχομένων 

αποβλήτων ή/και προϊόντων, ανά ημερομηνία, παραγωγό, 

κωδικό ΕΚΑ κλπ, προκειμένου να αντλούνται αξιόπιστα στοιχεία 

για τα ισοζύγια μάζας των ΑΕΚΚ, να υπάρχει πλήρης 

ιχνηλασιμότητα και να τηρούνται οι νομικές δεσμεύσεις της 

Μονάδας και του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ. 

 

 

Ακολουθεί υπόδειγμα προσωρινής βεβαίωσης παραλαβής -δελτίο πληρωμής (το οποίο 

λαμβάνει κάθε ένα εισερχόμενο φορτίο) καθώς και απόσπασμα μητρώου εισερχομένων: 
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9  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ ΕΤΟΥΣ 2015 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και τηρεί Λογιστικά Βιβλία Β 

Κατηγορίας. Στο Παράρτημα 7 παρατίθεται το Λογιστικό Αποτέλεσμα για το έτος 2015. 

 

10  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 

Για το επόμενο έτος (2016) έχουν προγραμματισθεί οι ακόλουθες δράσεις: 

1. Οργάνωση ενημερωτικής συνάντησης Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Πάρο, με στόχο την Ενημέρωση για την 

διαχείριση  των αποβλήτων,  και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομικό 

πλαίσιο των αρμόδιων υπηρεσιών, των φορέων και των επαγγελματιών, των 

οποίων το αντικείμενο σχετίζειται με τα ΑΕΚΚ. Εκτιμώμενο κόστος: 700€ 

2. Οργάνωση ενημερωτικής συνάντησης Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Μεσσηνία, με στόχο την Ενημέρωση 

για την έναρξη εφαρμογής του νομικού πλαισίου των αρμόδιων υπηρεσιών, των 

φορέων και των επαγγελματιών, των οποίων το αντικείμενο σχετίζειται με τα ΑΕΚΚ. 

Εκτιμώμενο κόστος: 700€ 

3. Οργάνωση ενημερωτικής συνάντησης Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κέρκυρα, με στόχο την Ενημέρωση για 

την έναρξη εφαρμογής του νομικού πλαισίου των αρμόδιων υπηρεσιών, των 

φορέων και των επαγγελματιών, των οποίων το αντικείμενο σχετίζειται με τα ΑΕΚΚ. 

Εκτιμώμενο κόστος: 1100€ 

4. Συνέχιση των δράσεων ενημέρωσης (επισκέψεις) σε δημόσιες υπηρεσίες και 

εμπλεκομένων φορέων/εταιρειών. 

Στον προγραμματισμό του επόμενου έτους συμπεριλαμβάνεται και η Επέκταση εμβέλειας 

ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ στους Νομούς Δωδεκαννήσου, Σάμου, Χίου, Μαγνησίας, Λάρισας και 

Κεφαλλονιάς. 
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11  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ  ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ 

Στο Παράρτημα 8 παρατίθενται αναλυτικά οι αναφορές του Συστήματος στην περιοχή 

εμβέλειας. 

 

12  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

12.1  Προβλήματα 

1  Ανομοιογένεια στους όρους λειτουργίας των Συστημάτων (διαφορετικά τέλη εισόδου, 

διαφορετικές εισφορές, διαφορετικός τρόπος λειτουργίας και ελέγχου, ταύτιση 

Συστημάτων με Μονάδες Ανάκτησης,κλπ) 

2.  Αδυναμία ΕΟΑΝ ως προς τον δραστικό έλεγχο των ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ για την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής των επιχειρησιακών τους σχεδίων 

3  Εξαιρετική αντίσταση/αμέλεια/άγνοια/παρανομία της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, 

ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ) στην εφαρμογή του θεσμικού 

πλαισίου για την εναλλακτική διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Η 

αντίσταση/αμέλεια/άγνοια/παρανομία αυτή, ενδεικτικά προσδιορίζεται στα ακόλουθα: 

α) Έκδοση «διευκρινιστικής εγκυκλίου» για διαχείριση συγκεκριμένων υπορευμάτων ΑΕΚΚ, 

διαφοροποιώντας τα δημόσια απο τα ιδιωτικά έργα, η οποία παγιδεύει την ορθή εφαρμογή 

της ΚΥΑ 36259/2010 και του Ν. 4042/2012, οδηγώντας τις εκάστοτε επιβλέπουσες 

υπηρεσίες (Διευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ Περιφερειών, Διευθύνσεις ΓΓΔΕ, Τεχνικές Υπηρεσίες 

ΟΤΑ,κλπ) σε κατά το δοκούν έλεγχο και νομική συμμόρφωση (με ό, τι αυτό συνεπάγεται).Ο 

φαύλος κύκλος της ανοησίας της συγκεκριμένης εγκυκλίου έγκειται στο γεγονός ότι, 

επιτρέπει στον ανάδοχο να μην συμβληθεί με Συλλογικό Σύστημα ορίζοντας ταυτόχρονα ότι 

σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνει με ορθό, 

περιβαλλοντικά τρόπο. Ο ορθός περιβαλλοντικά τρόπος είναι η υποχρεωτική συνεργασία 

της επιβλέπουσας αρχής με Συλλογικό Σύστημα!!!(ν.3854/2010, άρθρο 5, παράγραφος1). 

β) Παράλειψη ενσωμάτωσης της νομοθεσίας και της νομικής υποχρέωσης του Αναδόχου, 

στις Δημόσιες Συμβάσεις, με παραπομπή στις ΕΤΕΠ. 
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γ) Έκδοση ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) που βρίσκονται στον αντίποδα της 

προστασίας του περιβάλλοντος και των περιεχομένων του ν. 4042/2012. 

δ) Το Τμήμα Στερεών Αποβλήτων, υπό την εποπτεία του οποίου λειτουργεί ο ΕΟΑΝ, δεν 

κατάφερε να συντονίσει την εκστρατεία ενημέρωσης των δημόσιων υπηρεσιών για την 

εφαρμογή της ΚΥΑ 36259/2010 και του Ν. 4042/2012 (με λαμπρή εξαίρεση, την άμεση 

ενημέρωση όλων των διοικητικών υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους σε ότι αφορά την 

Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90) αλλά και να λάβει τις αναγκαίες 

διοικητικές αποφάσεις για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων (έλλειψη τιμολογίων 

μελέτης για Τέλη Εισόδου και Μεταφορές ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα, παρέμβαση για 

αναθεώρηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς την ενσωμάτωση σε αυτές, 

της παραπάνω περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κλπ). Παρά την σύσταση « ομάδας εργασίας 

για την εξέταση, μελέτη και υποβολή προτάσεων για την θεσμοθέτηση των απαιτήσεων της 

ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων απο εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων (ΑΔΑ: ΒΕΝ51-ΚΥ8) 

στις 8/5/2013 και την συμμετοχή εκπροσώπου του ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) στην 

συγκεκριμένη ομάδα (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ1-ΦΤΦ) στις 3/10/2013, δεν έχει ανακοινωθεί, δυο χρόνια 

μετά, αν αυτή η ομάδα κατέλειξε σε κάποιο συμπέρασμα. 

12.1.2  Προτάσεις 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του EOAN κρίνουμε απαραίτητες τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Εισήγηση για αντικατάσταση της ΚΥΑ 36259/2010 με έκδοση αντίστοιχου 

Προεδρικού Διατάγματος, όπως συμβαίνει με όλα τα ειδικά ρεύματα του 

Ν.2939/2001.  

2. Εισήγηση για άμεση αντικατάσταση της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013 (ΑΔΑ: 

ΒΕΙΨ0-Ξ90) με νεότερη που θα διευκρινίζει πραγματικά την ΚΥΑ 36259/2010, χωρίς 

αυθαίρετες εκτιμήσεις του συγγραφέα (διαχωρισμός δημόσιων-ιδιωτικών έργων, 

παραβίαση του άρθρου 29 του Ν. 4042/2012 που αφορά την υποχρεωτική 

ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων).  Στο Παράρτημα 9 

παρατίθεται σχέδιο εγκυκλίου. 

3. Εισήγηση για άμεση εφαρμογή του Κανονισμού 305/2011 που βρίσκεται σε πλήρη 

ισχύ από την 1/7/2013 στην Ελλάδα και επιβάλλει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών 

πόρων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Σε αυτό το πλαίσιο δύναται να θεσπιστεί 
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μίνιμουμ ποσοστό ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ στα έργα πολιτικού μηχανικού, 

ενισχύοντας την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ. 

4. Άμεση ενεργοποίηση του ΕΟΑΝ για την οριζόντια ενημέρωση της Δημόσιας 

Διοίκησης ως προς την υποχρέωση που έχει, στο να προνοεί και να προλαμβάνει 

την ανεξέλεγκτη διαχείριση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012. Η ενημέρωση 

θα συνοδεύεται απο πρότυπα κείμενα, τα οποία θα υποχρεούται η Δημόσια 

Διοίκηση να ενσωματώνει σε κάθε πράξη της, είτε εσωτερική είτε προς τρίτα 

πρόσωπα. 

5. Αναδιαμόρφωση του εντύπου Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων, κατόπιν 

τροποποίησης της ΚΥΑ 36259, έτσι ώστε να καταστεί ευκρινέστερο και φιλικότερο 

στους συντάκτες του. (μηχανικοί,κλπ). 

 


