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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1 Γενικά Στοιχεία 

 

Επωνυµία: ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία  

∆ιακριτικός τίτλος Α.Α.Ν.ΕΛ 

Αριθµός Θεώρησης 

Πρωτοδικείου Αθηνών 
10996/2012 

Αριθµός έγκρισης ΣΕ∆ 

 

Α.∆.Α.: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ και 6ΕΕΑ46Ψ80Ζ-ΕΗΠ 

2204/12-12-13 και 2186/11-12-14 

 

Έναρξη / Κωδικός 

Αριθµός 

∆ραστηριότητας 

9/12/2013 - ΚΑ∆: 94991400 – Άλλες υπηρεσίες 

υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των 

πολιτών και την αναβάθµιση των γενικών 

συνθηκών διαβίωσης. 

ΑΦΜ:  99376026 

∆.Ο.Υ:  Παλλήνης 

 

 

1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας  

Ταχυδροµική ∆/νση Χαλεπά 6α, 115 43 -  Γέρακας Αττικής 

Τηλέφωνο 210-6047497 

Fax 210-6046544 

E-mail aanel@otenet.gr 

Ιστοσελίδα www.aanel.gr 
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1.2.1. Στοιχεία επικοινωνίας νοµίµου εκπροσώπου και υπεύθυνου παροχής   

στοιχείων διαχείρισης και οικονοµικών στοιχείων: 

 

Ονοµατεπώνυµο Θεοχάρης Μουρκάκος 

Ταχυδροµική ∆/νση Χαλεπά 6α, 115 43 Γέρακας Αττικής 

Τηλέφωνο 210-6047497 & 6973-502745 

Fax  210-6046544 

E-mail aanel@otenet.gr 

Ιστοσελίδα www.aanel.gr 

 

 

 

 

1.3 ∆ιαχειριζόµενο 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)   

∆εν 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 

ΠΠ∆ 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 
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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. 

 

1.4 Γεωγραφική κάλυψη   

Η γεωγραφική εµβέλεια των δραστηριοτήτων  της ΑΑΝΕΛ είναι οι νοµοί 

Λακωνίας, Κυκλάδων,Μεσσηνίας και Κέρκυρας. 

 

1.5 Εταιρική σύνθεση 

Εταίροι:  

1. «Γ. Μπαρµπαγιάννης – Θ.Μπαρµπαγιάννης – Θ.Μουρκάκος Ο.Ε.» 

Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κοκκάλας – ∆ήµος Ανατολικής Μάνης – Λακωνία 

ΑΦΜ: 800091952 – ∆.Ο.Υ. Γυθείου 

Ποσοστό συµµετοχής 60% 

2. «ΓΕΝΑΘΛΟΝ – Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Προσέγγισης Ανθρώπινων και 

Φυσικών Συστηµάτων» 

Χαλεπά 6α - 115 43 Γέρακας Αττικής 

Τηλ.: 210-6921467 – e-mail: info@genathlon.gr 

Ιστοσελίδα: www.genathlon.gr 

ΑΦΜ: 090261097 – ∆.Ο.Υ. Παλλήνης 

Ποσοστό συµµετοχής 40% 

Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο: εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

1. Θεοχάρης Μουρκάκος – πρόεδρος, διαχειριστής και ταµίας 

Εκπρόσωπος της εταιρείας Γ. Μπαρµπαγιάννης – Θ.Μπαρµπαγιάννης – 

Θ.Μουρκάκος Ο.Ε. 

2. Θωµάς Μπαρµπαγιάννης – αντιπρόεδρος  

Εκπρόσωπος της εταιρείας Γ. Μπαρµπαγιάννης – Θ.Μπαρµπαγιάννης – 

Θ.Μουρκάκος Ο.Ε. 

3. Ιουλία Μπαλάσκα – γραµµατέας 

Εκπρόσωπος της εταιρείας ΓΕΝΑΘΛΟΝ – Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής 

Προσέγγισης Ανθρώπινων και Φυσικών Συστηµάτων 
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4. Γρηγόρης Μπαρµπαγιάννης – µέλος 

Εκπρόσωπος της εταιρείας Γ. Μπαρµπαγιάννης – Θ.Μπαρµπαγιάννης – 

Θ.Μουρκάκος Ο.Ε. 

5. Παύλος-Μηνάς Χραµπάνης – µέλος 

Εκπρόσωπος της εταιρείας ΓΕΝΑΘΛΟΝ – Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής 

Προσέγγισης Ανθρώπινων και Φυσικών Συστηµάτων 

 

1.6 Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού 

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (επισυνάπτεται αντίγραφο 

πρακτικών), κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ, τα µέλη του θα 

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, καλύπτοντας θέσεις του 

οργανογράµµατος. Η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε το αρχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας να διατεθεί για τις δράσεις που οφείλει να αναπτύξει το 

ΣΣΕ∆ για την επίτευξη των στόχων του, σύµφωνα µε το καταστατικό. Το 

καθεστώς αυτό θα ισχύσει µέχρι τα έσοδα του ΣΣΕ∆ µπορέσουν να καλύψουν 

τις αµοιβές του απαραίτητου προσωπικού. 

Με βάση αυτή την απόφαση, τα µέλη του ∆.Σ. αναλαµβάνουν τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες: 

1. Θεοχάρης Μουρκάκος – ∆ιευθυντής Ανάπτυξης 

2. Θωµάς Μπαρµπαγιάννης – Εποπτεία Μονάδων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

3. Ιουλία Μπαλάσκα – Γραµµατειακή Υποστήριξη 

4. Παύλος-Μηνάς Χραµπάνης – Υπεύθυνος δράσεων Ενηµέρωσης/ 

Ευαισθητοποίησης 

 

1.7 Υποδοµές και εξοπλισµός 

Το ΣΣΕ∆ 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.λπ.) 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 
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υποχρεωτικών προδιαγραφών).Το συγκεκριµένο λογισµικό είναι σχεδιασµένο 

για την ολοκληρωµένη διαχείριση µονάδων Ανάκτησης ΑΕΚΚ και Συλλογικών 

Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ (αλλιώς ΣΣΕ∆ 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 

ΣΣΕ∆ για πλήρη  καταγραφή, ιχνηλασιµότητα και αναλυτικά 

απολογιστικά στοιχεία της λειτουργίας τους 

 

1.8  Οργανωτική ∆οµή  

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 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ∆ιευθυντή Ανάπτυξης.Ακολουθεί σε 

διαγραµµατική παράθεση, η οργανωτική δοµή της Εταιρείας.  



7 | Σ ε λ ί δ α  

 

Οργανόγραµµα 

 

1.9 Εσωτερικός κανονισµός 

 

Με απόφαση του ∆Σ της ΑΑΝΕΛ είναι υπο σύνταξη Εσωτερικός 

Κανονισµός Λειτουργίας, ο οποίος θα προσκοµισθεί σε δεύτερο χρόνο. 

Στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας περιλαµβάνονται, µεταξύ 

άλλων: 

• η οργανωτική δοµή της Εταιρείας, 
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• οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, 

• η διάρθρωση, το αντικείµενο και οι σχέσεις των Τµηµάτων µεταξύ 

τους, καθώς και µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, 

• οι βασικές αρχές λειτουργίας της Εταιρείας, 

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

και γενικά τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθµού, 

τα Ν.Π.∆.∆. και τα Ν.Π.Ι.∆., 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. 
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2. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ 

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ παρήχθησαν 

συνοπτικά (ανάλυση στην συνέχεια της έκθεσης) τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 

1. Συλλογή-Μεταφορά-Ανάκτηση 4.453,37 τόνων ΑΕΚΚ διαφόρων 

κωδικών ΕΚΑ. 

2. ∆ιεύρυνση του δικτύου συνεργαζόµενων Συλλεκτών – Μεταφορέων 

σε 10. 

3. ∆ιεύρυνση του δικτύου συνεργαζόµενων Μονάδων Ανάκτησης 

ΑΕΚΚ στην περιοχή αρχικής εµβέλειας (Λακωνία-Κυκλάδες)  σε 5. 

4. Επέκταση γεωγραφικής εµβέλειας (Μεσσηνία – Κέρκυρα). 

5. Εξασφάλιση συνεργασίας (Προσύµφωνα Συνεργασίας) µε 9 

Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ στην συνολική γεωγραφική εµβέλεια. 

6. ∆ιεξαγωγή 2 ηµερίδων (Ερµούπολη – Σπάρτη) και ευρεία ενηµέρωση 

(επιστολές ενηµέρωσης, συµµετοχή σε συνέδρια – ηµερίδες – 

συναντήσεις εργασίας) όλων των εµπλεκοµένων µερών στην 

διαδικασία εφαρµογής του νοµικού πλαισίου. 

7. Έναρξη δικαστικών ενεργειών (ασφαλιστικά µέτρα) προκειµένου να 

οδηγούνται τα ΑΕΚΚ σε νόµιµους χώρους εργασιών ανάκτησης, 

σύµφωνα µε τον Ν. 4042/2012. 
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3. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Συµβεβληµένοι υπόχρεοι διαχειριστές ΑΕΚΚ 

 

Παραγωγός ∆ιεύθυνση Αριθµός και 

Ηµερ/νια 

Σύµβασης 

Νοµός 

ΠΑΠΑΠΑΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε.ΡΝΩΝ Ε.Ε.ΡΝΩΝ Ε.Ε.ΡΝΩΝ Ε.Ε.    Ευαγγελιστρίας 45, 

Σπάρτη 231 00, 

Λακωνία 

04/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 

Λακωνίας 

ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

Αγ. Ιωάννου 12-14, 152 

33 Χαλάνδρι Αττικής 

05/ΛΔ/2014 - 

15/09/2014 

Λακωνίας 

ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.    Λένορμαν 10, 104 36 

Αθήνα 

06/ΛΔ/2014 - 

03/10/2014 

Λακωνίας 

Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ Χ. Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ Χ. Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ Χ. Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ Χ. ––––    

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Π. ––––    ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ    

Κουντουριώτη 6, 195 00 

Λαύριο Αττικής 

05/ΚΔ/2014 - 

19/11/2014 

Κυκλάδες 

ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.    

Οικονόμου 26, 106 83 

Αθήνα 

07/ΚΔ/2014 - 

30/12/2014 

Κυκλάδες 
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4. ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΚΚ 

 

Την περίοδο αναφοράς της παρούσας εκθέσεως (έτος 2014) το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

ΑΑΝΕΛ δραστηριοποιήθηκε στους πρώην νοµούς Λακωνίας και Κυκλάδων. 

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

παραγωγής) της συλλογής των ΑΕΚΚ, δεν προβλέπεται σχεδιασµός απο το 

ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ για ύπαρξη συγκεκριµένων σηµείων συλλογής. Τα σηµεία 

συλλογής ταυτίζονται µε την ζώνη υλοποίησης του εκάστοτε 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

παρατίθεται Σχέδιο ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ τα οποία προήλθαν απο την εκτέλεση 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης της Κτηµατικής  Υπηρεσίας, στο νησί της 

Μυκόνου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα στοιχεία των συµβεβληµένων 

Συλλεκτών – Μεταφορέων ΑΕΚΚ. 

ΣΥΜΒΕΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ  ΑΕΚΚ 

α/α 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

ΑΕΚΚ 

Ταχυδρομική 

διεύθυνση 

Αρ. Σύμβασης 

- Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός 

Στοιχεία 

αδειοδότησης 

(ΑΔΑ) 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

1 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

ΤΚ Αγίων Αποστόλων, ΔΕ 

Βοιών, Δήμος 

Μονεμβασιάς 230 53, 

Λακωνία 

01/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 
Λακωνίας  Β4ΓΚΟΡ1Φ-ΒΛ5 

Τηλ: 2734022718 

Φαξ: 2734022985 

Κιν:- 

E mail: gekala@otenet.gr 

Web:- 

Υπ. Επικοινωνίας: Νίκος 

Κουτσούκαλης 

2 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

ΤΚ Μεσοχωρίου, ΔΕ 

Βοιών, Δήμος 

Μονεμβασιάς 230 53, 

Λακωνία 

02/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 
Λακωνίας Β4ΓΚΟΡ1Φ-ΝΔΡ 

Τηλ: 2734022718 

Φαξ: 2734022985 

Κιν:- 

E mail: gekala@otenet.gr 

Web:- 

Υπ. Επικοινωνίας:Γιώργος 

Κουτσούκαλης 
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3 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

ΤΚ Μεσοχωρίου, ΔΕ 

Βοιών, Δήμος 

Μονεμβασιάς 230 53, 

Λακωνία 

03/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 
Λακωνίας  Β4ΓΚΟΡ1Φ-ΔΝΠ 

Τηλ: 2734022718 

Φαξ: 2734022985 

Κιν:- 

E mail: gekala@otenet.gr 

Web:- 

Υπ. Επικοινωνίας: Παν. 

Κουτσούκαλης 

4 ΑΦΟΙ Γ.ΚΟΥΡΟΥ Ο.Ε. 

Οδός Νεστάνης, Κοινότητα 

Νεστάνης, 22100 Τρίπολη 

Αρκαδίας 

6α/ΛΔ/2014/ΣΜ - 

09/09/2014 
Λακωνίας 7Σ6ΝΟΡ1Φ-ΠΓΠ 

Τηλ: 2710-561384 

Φαξ: 2710-561384 

Κιν: 6947267905, 6947267907 

E mail: 

xwmatourgikakouros@gmail.com 

Web: www.xwmatourgika-

kouros.com 

Υπ. Επικοινωνίας:  Κώστας 

Κούρος 

5 
KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Λεωφ. Αθηνάς 7, 166 71 

Βουλιαγμένη Αττικής 

01/ΚΛΔ/2014 - 

08/12/2014 

Λακωνίας 

& 

Κυκλάδων 

ΒΕΝΦΟΡ1Φ-5ΛΘ   

ΒΛ0ΝΟΡ1Ι-ΖΩ0                 

ΒΛΓ2ΟΡ1Φ-ΙΛΤ 

Τηλ: 210.89.60.100 

Φαξ: 210.89.61.100 

Κιν: -  

E mail: pm@kafsis.com 

Web: www.kafsis.com 

Υπ. Επικοινωνίας:       Πάνος 

Μανιάτης 

6 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. 

ΠΕΤΣΑΣ 

Κυπρί, Γαύριο, 845 01 

Άνδρος, Κυκλάδες 

01/ΚΔ/2014 - 

23/01/2014 
Κυκλάδων ΒΕΥΘΟΡ1Ι-ΓΘΤ 

Τηλ: 22820 71496, Τηλ: 22820 

71496 

Φαξ: 22820 71496 

Κιν: 6971689826 

E mail: 

Petsas.dimitrios@yahoo.com 

Web:- 

Υπ. Επικοινωνίας:    Δημήτρης 

Πέτσας 

7 
ΝΙΚΗΤΑΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε. 

Θολάρια, 840 08 Αμοργός, 

Κυκλάδες 

02/ΚΔ/2014 - 

23/01/2014 
Κυκλάδων Β43ΓΟΡ1Ι-ΑΡΚ 

Τηλ: 2285071340, Τηλ: 

2285071340 

Φαξ: 2285071340 

Κιν: 6936539173 

E mail: amorgosbeton@yahoo.gr 

Web:- 

Υπ. Επικοινωνίας:     Νικήτας 

Γιαννακός 

8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΟΣ 
Αλλοπρόνοια, 840 10 

Σίκινος, Κυκλάδες 

03/ΚΔ/2014 - 

23/01/2014 
Κυκλάδων Β4ΓΘΟΡ1Ι-ΛΗ6 

Τηλ: 22860 51105, Τηλ: 22860 

51105 

Φαξ: 22860 51105 

Κιν: 6937865866 

E mail:- 

Web:- 

Υπ. Επικοινωνίας:   Γιώργος 

Δρόσος 

9 

ΧΑΡΟΣ Γ. – 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Δ. 

Ο.Ε. 

Ίος 840 01, Κυκλάδες 
04/ΚΔ/2014 - 

22/09/2014 
Κυκλάδων 7ΡΖΦΟΡ1Ι-ΞΣ2 

Τηλ: 22860 91030 & 92642, Τηλ: 

22860 91030 & 92642 

Φαξ: 22860 92542 

Κιν: 6932520389 

E mail: - 

Web: - 

Υπ. Επικοινωνίας:    Γιώργος 

Χάρος 

10 

RAM EUROPE 

ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

1ο χλμ Ορχομενού – 

Κάστρου, 323 00 

Ορχομενός Βοιωτίας 

05α/ΚΔ/2014 - 

08/12/2014 
Κυκλάδων ΩΟ2ΤΟΡ1Ι-ΟΡΔ 

Τηλ: 22610 34 980-1,3 

Φαξ: 22610 34 520 

Κιν:- 

E mail: sales@rameurope.com 

Web: www.rameurope.com 

Υπ. Επικοινωνίας:    Θεόδωρος 

Ρέντζος 
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5. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΚΚ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

5.1 Ετήσια ποσότητα ΑΕΚΚ στην περιοχή εµβέλειας 

Στους παρακάτω πίνακες (5.1 και 5.2) παρουσιάζονται οι στοχοποιηµένες 

ποσότητες συλλογής και ανάκτησης ΑΕΚΚ για το έτος 2014, ανά περιφερειακή 

ενότητα και είδος αποβλήτου. 

Πίνακας 5.1 

Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΟΣ Απόβλητα εκσκαφών 

(tn) 

Απόβλητα κατασκευών 

(tn) 

Απόβλητα κατεδαφίσεων 

(tn) 

2014 22945 1764 982 

 

Πίνακας 1.2 

Περιφερειακή Ενότητα ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΟΣ Απόβλητα εκσκαφών 

(tn) 

Απόβλητα κατασκευών 

(tn) 

Απόβλητα κατεδαφίσεων 

(tn) 

2014 35111 2026 940 

 

 



 

 

5.2 Σύνολο συλλεχθέντων ΑΕΚΚ µέσω ΑΑΝΕΛ 

 

     

Ποσότητες ΑΕΚΚ που έτυχαν διαχείριση μέσω της ΑΑΝΕΛ                                                   

από 1/1/2014 έως 31/12/2014                                                                                                  

(τόνοι ανά κωδικό ΕΚΑ και Δελτία Αποστολής) 

α/α Διαχειριστής 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Αρ. Σύμβασης -        

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός Προέλευση 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τόνοι 

Δελτία 

Αποστολής 

Αριθμός Οριστικής 

Βεβαίωσης 

Παραλαβής 

1 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

ΤΚ Αγίων 

Αποστόλων, ΔΕ 

Βοιών, Δήμος 

Μονεμβασιάς 

230 53, 

Λακωνία 

01/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 
Λακωνίας Χ Χ Χ Χ Χ 

2 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

ΤΚ 

Μεσοχωρίου, 

ΔΕ Βοιών, 

Δήμος 

Μονεμβασιάς 

230 53, 

Λακωνία 

02/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 
Λακωνίας 

Μονάδα παραγωγής 

έτοιμου 

σκυροδέματος 

101314 55,75 

123 Γ/05-

07-14 έως 

125 Γ/05-

07-14 

000003/31/12/2014 

Άγιος Γεώργιος Βοιών 

Λακωνίας, έργο: 

«Κατεδάφιση 

ισογείου αυθαιρέτου 

κτίσματος» 

170904 35,19 
130 Γ & 131 

Γ/23-12-14 
000005/12/1/2015 
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Ποσότητες ΑΕΚΚ που έτυχαν διαχείριση μέσω της ΑΑΝΕΛ                                                   

από 1/1/2014 έως 31/12/2014                                                                                                  

(τόνοι ανά κωδικό ΕΚΑ και Δελτία Αποστολής) 

α/α Διαχειριστής 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Αρ. Σύμβασης -        

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός Προέλευση 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τόνοι 

Δελτία 

Αποστολής 

Αριθμός Οριστικής 

Βεβαίωσης 

Παραλαβής 

3 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

ΤΚ 

Μεσοχωρίου, 

ΔΕ Βοιών, 

Δήμος 

Μονεμβασιάς 

230 53, 

Λακωνία 

03/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 
Λακωνίας 

Μονάδα παραγωγής 

έτοιμου 

σκυροδέματος 

101314 90,08 

2/07-07-14 

& 4/07-07-

14 & 

79/08-07-

14 έως 

81/09-07-

14  

000004/31/12/2014 

4 ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. 

Ευαγγελιστρίας 

45, Σπάρτη 231 

00, Λακωνία 

04/ΛΔ/2014 - 

20/01/2014 
Λακωνίας 

Βελανιδιά Βοιών 

Λακωνίας, 

έργο:«Αντικατάσταση 

Εσωτερικού Δικτύου 

Ύδρευσης Βελανιδιών 

και Αγίου Νικολάου» 

170101 230,02 

1/03-02-14 

έως  13/14-

02-14  

000002/15/9/2014 

170504 900,06 

14/01-03-

14 έως  

64/12-03-

14 

Άγιος Νικόλαος Βοιών 

Λακωνίας, έργο: 

«Αντικατάσταση 

Εσωτερικού Δικτύου 

Ύδρευσης Βελανιδιών 

και Αγίου Νικολάου» 

170101 262,56 

65/15-03-

14 έως  

79/03-04-

14  

170504 1.050,59 

80/21-04-

14 έως  

138/10-05-

14 
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Ποσότητες ΑΕΚΚ που έτυχαν διαχείριση μέσω της ΑΑΝΕΛ                                                   

από 1/1/2014 έως 31/12/2014                                                                                                  

(τόνοι ανά κωδικό ΕΚΑ και Δελτία Αποστολής) 

α/α Διαχειριστής 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Αρ. Σύμβασης -        

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός Προέλευση 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τόνοι 

Δελτία 

Αποστολής 

Αριθμός Οριστικής 

Βεβαίωσης 

Παραλαβής 

5 

ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

Αγ. Ιωάννου 12-

14, 152 33 

Χαλάνδρι 

Αττικής 

05/ΛΔ/2014 - 

15/09/2014 
Λακωνίας 

Θέση Πυλάδες, 

Νεάπολη Λακωνίας, 

έργο: «Επεξεργασία 

και διάθεση λυμάτων 

Νεάπολης» 

170302 312,22 

1/01-10-14 

έως 9/07-

10-14, 

15/13-10-

14 έως 

22/17-10-

14 και 

24/20-10-

14 έως 

32/07-11-

14 

000006/25/1/2015 

170101 71,72 

10/08-10-

14 έως 

14/10-10-

14 και 

23/20-10-

14 

170904 90,29 

33/28-11-

14 έως 

36/28-11-

14 

170504 137,57 

37/01-12-

14 έως 

41/01-12-

14 

6 
ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ 

Α.Τ.Ε. 

Λένορμαν 10, 

104 36 Αθήνα 

06/ΛΔ/2014 - 

03/10/2014 
Λακωνίας 

Νεάπολη Λακωνίας,                 

έργο: «Ολοκλήρωση 

δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων 

Νεάπολης Λακωνίας» 

170101 358,95 

1/07-10-14 

έως 4/09-

10-14 και 

12/15-11-

14 έως 

26/19-12-

14 

000007/25/1/2015 
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Ποσότητες ΑΕΚΚ που έτυχαν διαχείριση μέσω της ΑΑΝΕΛ                                                   

από 1/1/2014 έως 31/12/2014                                                                                                  

(τόνοι ανά κωδικό ΕΚΑ και Δελτία Αποστολής) 

α/α Διαχειριστής 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Αρ. Σύμβασης -        

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός Προέλευση 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τόνοι 

Δελτία 

Αποστολής 

Αριθμός Οριστικής 

Βεβαίωσης 

Παραλαβής 

170302 108,23 

5/15-10-14 

έως 11/10-

11-14  

7 
ΑΦΟΙ Γ.ΚΟΥΡΟΥ 

Ο.Ε. 

Οδός 

Νεστάνης, 

Κοινότητα 

Νεστάνης, 

22100 Τρίπολη 

Αρκαδίας 

6α/ΛΔ/2014/ΣΜ 

- 09/09/2014 
Λακωνίας Χ Χ Χ Χ Χ 

8 

KAFSIS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Λεωφ. Αθηνάς 

7, 166 71 

Βουλιαγμένη 

Αττικής 

01/ΚΛΔ/2014 - 

08/12/2014 

Λακωνίας 

& 

Κυκλάδων 

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Ποσότητες ΑΕΚΚ που έτυχαν διαχείριση μέσω της ΑΑΝΕΛ                                                   

από 1/1/2014 έως 31/12/2014                                                                                                  

(τόνοι ανά κωδικό ΕΚΑ και Δελτία Αποστολής) 

α/α Διαχειριστής 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Αρ. Σύμβασης -        

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός Προέλευση 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τόνοι 

Δελτία 

Αποστολής 

Αριθμός Οριστικής 

Βεβαίωσης 

Παραλαβής 

9 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. 

ΠΕΤΣΑΣ 

Κυπρί, Γαύριο, 

845 01 Άνδρος, 

Κυκλάδες 

01/ΚΔ/2014 - 

23/01/2014 
Κυκλάδων 

Καλαφάτη, Μύκονος, 

έργο:«Κατεδάφιση 

αυθαιρέτων 

κατασκευών σε ζώνη 

αιγιαλού στην 

περιοχή  Διβούνια 

Δήμου Μυκόνου, σε 

εκτέλεση των υπ’ 

αρίθμ. 850/10/2010, 

677/4/2010, 

779/5/2010, 

859/13/2010, 

922/17/2010, 

858/12/2010, 

860/14/2010, 

592/14/2010, 

861/15/2010, 

1617/28/2010 

Πρωτοκόλλων 

Κατεδάφισης 

Κτηματικής 

Υπηρεσίας 

Κυκλάδων» 

170904 750,14 

02/3-5-

2014 έως 

50/6-5-

2014 

000001/16/7/2014 



19 | Σ ε λ ί δ α  

 

     

Ποσότητες ΑΕΚΚ που έτυχαν διαχείριση μέσω της ΑΑΝΕΛ                                                   

από 1/1/2014 έως 31/12/2014                                                                                                  

(τόνοι ανά κωδικό ΕΚΑ και Δελτία Αποστολής) 

α/α Διαχειριστής 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Αρ. Σύμβασης -        

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός Προέλευση 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τόνοι 

Δελτία 

Αποστολής 

Αριθμός Οριστικής 

Βεβαίωσης 

Παραλαβής 

10 

ΝΙΚΗΤΑΣ & 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε. 

Θολάρια, 840 

08 Αμοργός, 

Κυκλάδες 

02/ΚΔ/2014 - 

23/01/2014 
Κυκλάδων Χ Χ Χ Χ Χ 

11 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. 

ΔΡΟΣΟΣ 

Αλλοπρόνοια, 

840 10 Σίκινος, 

Κυκλάδες 

03/ΚΔ/2014 - 

23/01/2014 
Κυκλάδων Χ Χ Χ Χ Χ 

12 

ΧΑΡΟΣ Γ. – 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ 

Δ. Ο.Ε. 

Ίος 840 01, 

Κυκλάδες 

04/ΚΔ/2014 - 

22/09/2014 
Κυκλάδων Χ Χ Χ Χ Χ 

13 

Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ Χ. 

– ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Π. – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κουντουριώτη 

6, 195 00 

Λαύριο Αττικής 

05/ΚΔ/2014 - 

19/11/2014 
Κυκλάδες 

Στενιές Άνδρος, έργο: 

«Κατασκευή 

Κεντρικού 

Αποχετευτικού 

Αγωγού Ακαθάρτων 

Οικισμού Στενιών Δ. 

Άνδρου». 

Χ Χ Χ Χ 

14 

RAM EUROPE 

ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

1ο χλμ 

Ορχομενού – 

Κάστρου, 323 

00 Ορχομενός 

Βοιωτίας 

05α/ΚΔ/2014 - 

08/12/2014 
Κυκλάδες Χ Χ Χ Χ Χ 
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Ποσότητες ΑΕΚΚ που έτυχαν διαχείριση μέσω της ΑΑΝΕΛ                                                   

από 1/1/2014 έως 31/12/2014                                                                                                  

(τόνοι ανά κωδικό ΕΚΑ και Δελτία Αποστολής) 

α/α Διαχειριστής 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Αρ. Σύμβασης -        

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός Προέλευση 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τόνοι 

Δελτία 

Αποστολής 

Αριθμός Οριστικής 

Βεβαίωσης 

Παραλαβής 

15 

ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

Οικονόμου 26, 

106 83 Αθήνα 

07/ΚΔ/2014 - 

30/12/2014 
Κυκλάδες 

Μύκονος, έργο: 

«ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ – 

Κατασκευή χερσαίων 

έργων παράκτιας 

ζώνης λιμένος 

Τούρλου Μυκόνου». 

Χ Χ Χ Χ 

 



21 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

5.3  Ποσότητες αποβλήτων προς τελική  διαχείριση 

 

Μονάδα ΑνάκτησηςΜονάδα ΑνάκτησηςΜονάδα ΑνάκτησηςΜονάδα Ανάκτησης    
Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός 

ΕΚΑΕΚΑΕΚΑΕΚΑ    

Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα 

(tn)(tn)(tn)(tn)    

3Α                           3Α                           3Α                           3Α                           

(RC (RC (RC (RC ----    

ΕΚΣΚ)ΕΚΣΚ)ΕΚΣΚ)ΕΚΣΚ)    

3Α                        3Α                        3Α                        3Α                        

(RC (RC (RC (RC ----    

ΑΝΑΜ)ΑΝΑΜ)ΑΝΑΜ)ΑΝΑΜ)    

3Α                            3Α                            3Α                            3Α                            

(RC (RC (RC (RC ----    

ΣΔ)ΣΔ)ΣΔ)ΣΔ)    

3Α                             3Α                             3Α                             3Α                             

(RC (RC (RC (RC ----    

ΑΣΦΑΛΤ)ΑΣΦΑΛΤ)ΑΣΦΑΛΤ)ΑΣΦΑΛΤ)    

ΑΜΜΟΣ                   ΑΜΜΟΣ                   ΑΜΜΟΣ                   ΑΜΜΟΣ                   

(RC (RC (RC (RC ----    

ΑΝΑΜ)ΑΝΑΜ)ΑΝΑΜ)ΑΝΑΜ)    

ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 

ΓΑΙΕΣΓΑΙΕΣΓΑΙΕΣΓΑΙΕΣ    

ΣΚΥΡΑ ΣΚΥΡΑ ΣΚΥΡΑ ΣΚΥΡΑ ----    

ΚΡΟΚΑΛΑΚΡΟΚΑΛΑΚΡΟΚΑΛΑΚΡΟΚΑΛΑ    

ΛΙΘΟΙ ΛΙΘΟΙ ΛΙΘΟΙ ΛΙΘΟΙ 

ΔΟΜΗΣΗΣΔΟΜΗΣΗΣΔΟΜΗΣΗΣΔΟΜΗΣΗΣ    

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ    

ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΔΡΑΝΕΣ 

ΥΠΟΛΕΥΠΟΛΕΥΠΟΛΕΥΠΟΛΕΙΙΙΙΜΜΜΜΜΑΜΑΜΑΜΑ    

Ν. ΚουτσούκαληςΝ. ΚουτσούκαληςΝ. ΚουτσούκαληςΝ. Κουτσούκαλης    101314 145,83                     

Σύνολο 1Σύνολο 1Σύνολο 1Σύνολο 1    

170904 125,48                     

170101 923,25                     

170302 420,45                     

170504 2088,22                     

  3.703,253.703,253.703,253.703,25    2.636,182.636,182.636,182.636,18    1.115,001.115,001.115,001.115,00    188,13188,13188,13188,13    390390390390    230230230230    750750750750    130130130130    20202020    8888    23,0223,0223,0223,02    

                                

Δ. ΠέτσαςΔ. ΠέτσαςΔ. ΠέτσαςΔ. Πέτσας    170107 739,34                     

    170201 6,95                                                                           

170407 3,85                                                                           

Σύνολο 2Σύνολο 2Σύνολο 2Σύνολο 2        
        750.14750.14750.14750.14                                                    739,34739,34739,34739,34            10,810,810,810,8            

    ΓΕΝΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ        4.453,394.453,394.453,394.453,39    2.636,182.636,182.636,182.636,18    1.115,001.115,001.115,001.115,00    188,13188,13188,13188,13    390390390390    230230230230    750750750750    869,34869,34869,34869,34        18,818,818,818,8    23,0223,0223,0223,02    

 

 



 

 

 

6. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΕΚΚ 

 

   6.1  Συµβεβληµένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ το έτος 2014 

 

 

α/α 

Μονάδα 

Ανάκτησης 

ΑΕΚΚ 

 Ταχυδρομική 

διεύθυνση 

 Αρ. 

Σύμβασης - 

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Νομός/ΟΤΑ 
Στοιχεία 

αδειοδότησης (ΑΔΑ) 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

Παρατηρήσεις / Καθεστώς συνεργαζόμενης 

εγκατάστασης 

1 
Νικόλαος 

Κουτσούκαλης 

ΤΚ Αγίων Αποστόλων, 

ΔΕ Βοιών, Δήμος 

Μονεμβασιάς 230 53, 

Λακωνία 

01/ΛΜ/2014 

20/1/2014 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Δήμος 

Μονεμβασιάς 

(ΑΔΑ:Β4ΛΝ7Λ1-Ν95) 

Τηλ: 2734022718 

Φαξ: 2734022985 

Κιν:- 

E mail: gekala@otenet.gr 

Web:- 

Υπ. Επικοιν: Νίκος Κουτσούκαλης 

- 

Κανονική 

Λειτουργία 

2 
Δημήτριος 

Πέτσας 

Κυπρί, Γαύριο, 845 01 

Άνδρος, Κυκλάδες 

01/ΚΜ/2014 

23/1/2014 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δήμος Άνδρου 
(ΑΔΑ:Β4ΣΗ7ΛΞ-Λ91) 

Τηλ: 22820 71496 

Φαξ: 22820 71496 

Κιν: 6971689826 

E mail: Petsas.dimitrios@yahoo.com 

Web:- 

Υπ. Επικοιν:  Δημήτρης Πέτσας 

- 

Κανονική 

Λειτουργία 

3 
Γεώργιος 

Δρόσος 

Αλοπρόνοια, 840 10 

Σίκινος, Κυκλάδες 

03/ΚΜ/2014 

23/1/2014 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δήμος Σικίνου 
(ΑΔΑ:Β4ΩΧ7ΛΞ-ΓΘΟ) 

Τηλ: 22860 51105 

Φαξ: 22860 51105 

Κιν: 6937865866 

E mail:- 

Web:- 

Υπ. Επικοιν:Γιώργος Δρόσος 

Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε 

υποχρεωτικές προδιαγραφές 

(τοποθέτηση Ζυγού και Λογισμικού 

Ελέγχου εισερχομένων – 

εξερχομένων) 

Έλαβε Επιστολή Συμμόρφωσης 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Συμμόρφωσης  - 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4 

Νικόλαος & 

Νικήτας 

Γιαννακός Ο.Ε 

Θολάρια, 840 08 

Αμοργός, Κυκλάδες 
02/ΚΜ/2014 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δήμος Αμοργού 

 

(ΑΔΑ:ΒΙ6Ν7ΛΞ-77Λ) 

Τηλ: 2285071340 

Φαξ: 2285071340 

Κιν: 6936539173 

E mail: amorgosbeton@yahoo.gr 

Web:- 

Υπ. Επικοιν:  Νικήτας Γιαννακός 

Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε 

υποχρεωτικές προδιαγραφές 

(τοποθέτηση Ζυγού και Λογισμικού 

Ελέγχου εισερχομένων – 

εξερχομένων) 

Έλαβε Επιστολή Συμμόρφωσης 

Πλήρης 

Συμμόρφωση 

5 
Οικοδομική 

Μυκόνου Α.Ε 

Αργύραινα, 84600 

Μύκονος,Κυκλάδες 

04/ΚΜ/2014 

11/11/2014 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δήμος Μυκόνου 
ΑΔΑ: Β4ΘΠ7ΛΞ-ΛΩΗ 

Τηλ:  2289025905 

Φαξ: 2289025904 

Κιν: 6944391162 

E mail:  

Web:- 

Υπ. Επικοιν: Νίκος Σαντοριναίος 

Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε 

υποχρεωτικές προδιαγραφές 

(τοποθέτηση  Λογισμικού Ελέγχου 

εισερχομένων – εξερχομένων). 

Πλημελής Διαχείριση ΑΕΚΚ  

Έλαβε Επιστολή Συμμόρφωσης 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 6.2. Προσύµφωνα Συνεργασίας Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ υπο αδειοδότηση - 2014 

 

α/α Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ 
Ημερομηνία 

Υπογραφής 
Νομός/ΟΤΑ 

1 

 

Έτοιμο Σκυρόδεμα Μεσσηνίας Ε.Π.Ε 

 

24/2/2014 Μεσσηνία - Καλαμάτα 

2 

 

Άξονας Α.Ε 

 

14/3/2014 Κέρκυρα 

3 

 

Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε 

 

12/2/2014 Λακωνία - Σπάρτη 

4 

 

Περσέας Κόντες 

 

12/6/2014 Κυκλάδες - Σέριφος 

5 

 

Ε.Κοιλιακούδης – Α. Καφούρος – Π. Ρούσσος Ο.Ε 

 

12/6/2014 Κυκλάδες - Σαντορίνη 

6 

 

Χάρος Γ. – Μπουλούμπασης Δ.  Ο.Ε 

 

25/4/2014 Κυκλάδες - Ίος 

7 

 

Κ. & Β. Νταόπουλος & ΣΙΑ Α.Β.Ε Α.Ε 

 

16/4/2014 Μαγνησία - Βόλος 

8 

 

Δ. Τσακουμάγκος Α.Ε 

 

8/8/2014 Σάμος 



 

 

 

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Κατά το πρώτο εξάµηνο αυτού του 2014, πραγµατοποιήθηκαν: 

 

1.  Ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µερών – δηµόσιες υπηρεσίες, 

τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικοί φορείς και επαγγελµατίες – µε κάθε δυνατό 

µέσο: επιστολές, e-mails, τηλεφωνική επικοινωνία (επισυνάπτεται 

υπόδειγµα επιστολής).  

Η ενηµέρωση αφορούσε: 

• στην έναρξη λειτουργίας του ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ και στην έγκριση από τον 

ΕΟΑΝ,  

• στο νοµοθετικό πλαίσιο, 

• στον τρόπο διαχείρισης των ΑΕΚΚ και 

• στις νόµιµες υποχρεώσεις τους. 

 

2. Ιστοσελίδα του ΣΣΕ∆: www.aanel.gr  

3. Φυλλάδιο, που περιλαµβάνει πληροφορίες για το ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ και το 

νοµοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ (επισυνάπτεται).  

Στη συνέχεια, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες 

επικοινωνίας, στις δύο Π.Ε. της εµβέλειας του ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ, Λακωνίας και 

Κυκλάδων. 

4. Ηµερίδες 

Οµάδες στόχευσης  

- Υπόχρεοι ∆ιαχειριστές 

- Τεχνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού 

- Τεχνικές/Κατασκευαστικές Εταιρείες 

- Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ 

- Συλλέκτες-Μεταφορείς 

- Εκπρόσωποι Π. Ε. Λακωνίας & Σύρου 

- ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

 

Ι.   Νοµός Κυκλάδων 

• Θέµα Ηµερίδας / Ηµεροµηνία διεξαγωγής 
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«Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Έναρξη νοµικού πλαισίου εφαρµογής  στις 

Κυκλάδες Επιµερισµός ρόλων – υποχρεώσεων σε δηµόσια διοίκηση 

και ιδιωτικό τοµέα» - Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, ώρα 17:00 - 21:00 

Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Κυκλάδων, Ερµούπολη 

Σύρου.  

• Υποστηρικτικές ενέργειες: 

- ∆ελτίο τύπου που εστάλη στα ΜΜΕ της Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου και σε 

επιλεγµένες εφηµερίδες του Κέντρου(επισυνάπτεται). 

- Φάκελος που διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες, µε ενηµερωτικό 

υλικό και στοιχεία σχετικά µε την Εναλλακτική ∆ιαχείριση ΑΕΚΚ, καθώς 

και το Πρόγραµµα της Ηµερίδας (επισυνάπτεται).  

- Βιντεοσκόπηση των εργασιών της Ηµερίδας και ανάρτησή τους στην 

ηλεκτρονική έκδοση της καθηµερινής εφηµερίδας των Κυκλάδων 

«Κοινή Γνώµη» και στην ιστοσελίδα της ΑΑΝΕΛ. 

- Ανάρτηση όλων των στοιχείων στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΣΣΕ∆ 

ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ (www.aanel.gr).  

• Κόστος υλοποίησης 

- Οκτακόσια (800) ευρώ. 

• Ποσοτικά ή ποιοτικά αποτελέσµατα της δράσης 

- Συµµετείχαν 31 εκπρόσωποι φορέων και επαγγελµατίες. 

- Οργανώθηκαν ενηµερωτικές συναντήσεις µε τον ∆ήµαρχο Σύρου 

και το ∆.Σ. του ΦΟ∆ΣΑ Σύρου. 

- ∆ηµιουργήθηκαν τρεις (3) Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ στη Σύρο, από 

επαγγελµατίες και φορείς που συµµετείχαν στην Ηµερίδα, οι οποίες 

υπέγραψαν σύµβαση (2015) µε το ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ: 

α) Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Νήσου Σύρου 

β) Θεόφιλος & Ιωσήφ Ρούσσος Ο.Ε. 

γ) Ανακύκλωση ΑΠΕΚ Σύρου Ο.Ε 

- Σύµβαση συνεργασίας µε το ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ υπέγραψαν (2015) οι 

συλλέκτες-µεταφορείς και υπόχρεοι διαχειριστές: 

1. Γεώργιος Ροσσολάτος - Σύρος 

2. Φραντζέσκος Μαµάης – Άνδρος 

3. Θεόφιλος & Ιωσήφ Ρούσσος Ο.Ε - Σύρος 
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4. Θεόφιλοι – Μάρκος ∆. Ρούσσος - Σύρος 

5. Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Νήσου 

Σύρου 

6. Α.Φ.Κοπανιτσάνος & ΣΙΑ Ε.Ε. – Σύρος 

 

ΙΙ.  Νοµός Λακωνίας 

• Θέµα Ηµερίδας – Ηµεροµηνία διεξαγωγής 

«Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Έναρξη νοµικού πλαισίου εφαρµογής  στην Π.Ε 

Λακωνίας Επιµερισµός ρόλων – υποχρεώσεων σε δηµόσια διοίκηση και 

ιδιωτικό τοµέα» - Σάββατο 21 Ιουνίου 2014, ώρα 10:30 - 15:30, Αίθουσα 

«Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου & Γιάννη Ρίτσου», ∆ιοικητήριο 

Π.Ε Λακωνίας - 2ο χλµ εθν. οδού Σπάρτης - Γυθείου  

• Υποστηρικτικές ενέργειες: 

- ∆ελτίο τύπου που εστάλη στα ΜΜΕ της Π.Ε. Πελοποννήσου και σε 

επιλεγµένες εφηµερίδες του Κέντρου (επισυνάπτεται). 

- Φάκελος που διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες, µε ενηµερωτικό υλικό 

και στοιχεία σχετικά µε την Εναλλακτική ∆ιαχείριση ΑΕΚΚ, καθώς και το 

Πρόγραµµα της Ηµερίδας (επισυνάπτεται).  

- Βιντεοσκόπηση των εργασιών της Ηµερίδας και ανάρτησή τους στην 

ηλεκτρονική έκδοση του τηλεοπτικού διαύλου «ΕΛΛΑ∆Α TV» και στην 

ιστοσελίδα της ΑΑΝΕΛ. 

- Ανάρτηση όλων των στοιχείων στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

ΑΑΝΕΛ (www.aanel.gr). 

• Κόστος υλοποίησης 

Τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. 

• Ποσοτικά ή ποιοτικά αποτελέσµατα της δράσης 

- Συµµετείχαν 11 εκπρόσωποι φορέων και επαγγελµατίες. 

- Οργανώθηκαν ενηµερωτικές συναντήσεις µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

τον ∆ήµαρχο Σπάρτης, καθώς και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Σπάρτης. 

- Ξεκίνησαν διαδικασίες χωροθέτησης δύο (2) Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ, 

από επαγγελµατίες που συµµετείχαν στην Ηµερίδα, οι οποίοι υπέγραψαν 

προσύµφωνο µε το ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ: 
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α) Νίκος Μπάνος – Κέρκυρα 

β) Μανουσέας Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. – ∆ήµος ∆υτικής Μάνης, Μεσσηνία 

 

5. Συναντήσεις ενηµέρωσης και συνεργασίας 

• Συναντήσεις µε τους ∆ηµάρχους Μυκόνου και Καλαµάτας. 

Συγκεκριµένα, ο ∆ήµος Καλαµάτας βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής 

σύµβασης µε το ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ. 

• Συνάντηση µε τον Γενικό ∆ιευθυντή κ.Μουστρουίδη και τον Τεχνικό 

Σύµβουλο κ.Τουλιάτο του Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών 

(ΣΑΤΕ). 

 

6. Εισηγήσεις/παρεµβάσεις σε Ηµερίδες/Συνέδρια 

• Ηµερίδα µε θέµα Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ στα 

δηµόσια και ιδιωτικά έργα: Εξελίξεις και προοπτικές – Οργάνωση: 

Συλλογικό Σύστηµα ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. – Θεσσαλονίκη, 07 Μαρτίου 2014. 

• Συνάντηση εργασίας µε θέµα Χρηµατοδοτήσεις του Πράσινου Ταµείου 

σε έργα α) Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών και β) 

Αποµάκρυνσης Αποβλήτων Άγνωστης Προέλευσης – Οργάνωση: 

Πράσινο Ταµείο και Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας – Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014. 

• Συνέδριο µε θέµα Η Ανακύκλωση το 2014 – Οργάνωση: Τεχνικό 

Περιοδικό ECOTEC – Αθήνα, 17 Ιουλίου 2014. 

• Ηµερίδα µε θέµα Εφαρµογή Νοµικού Πλαισίου ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ σε ΟΤΑ 

Α’ και Β’ Βαθµού και Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – Οργάνωση: Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος/Περιφερειακό Τµήµα Ν.Εύβοιας και Σύστηµα 

Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος (ΣΑΝΚΕ) ΕΠΕ – Χαλκίδα, 29 Νοεµβρίου 

2014. 

 

7. Προγραµµατισµός δράσεων επόµενου έτους 

 

∆ράσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 1ο πεντάµηνο 2015  

• Συνάντηση εργασίας µε θέµα Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων ΑΕΚΚ 

µε κεντρικό εισηγητή τον κ.Θεοχάρη Μουρκάκο, ∆/ντή Ανάπτυξης του 
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ΣΣΕ∆ ΑΑΝΕΛ – Οργάνωση: Σύλλογος Μηχανικών Επιδαύρου Λιµηράς – 

Παπαδιάνικα ∆ήµου Μονεµβασιάς, 16 Ιανουαρίου 2015. 

• Παρέµβαση στο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα Βιώσιµη, Οικολογική, 

Οικονοµική ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων στην Αττική – Οργάνωση: 

Περιφέρεια Αττικής και Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής 

(Ε∆ΣΝΑ) – Αθήνα, 12-13-14 Φεβρουαρίου 2015. 

• 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.  

• Συµµετοχή στο  1ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ανακύκλωση στις 

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

Μαίου 2015 στην Σαντορίνη.To συνέδριο Recis 2015 πραγµατοποιήθηκε 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του ∆ήµου Θήρας και του Ελληνικού 

Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Στο συνέδριο παρουσιάσθηκε η 

δράση του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ στις Κυκλάδες, µε παρουσίαση του 

∆ιευθυντή Άνάπτυξης κου Μουρκάκου. 

• Συνάντηση συνεργασίας µε την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου κα Τζανετέα. 

• Υπογραφή προσύµφωνων συνεργασίας µε Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ 

υπό αδειοδότηση σε Μολάους και Σπάρτη Λακωνίας, ∆υτική Μάνη 

Μεσσηνίας, Κέρκυρα, Τήνο, Σαντορίνη, Ίο, Σέριφο και Σάµο. 

• 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.  

 

Προγραµµατισµένες δράσεις το 8µηνο Μάιος-∆εκέµβριος 2015  

• Ηµερίδες σε Σπάρτη, Καλαµάτα, Κέρκυρα µε θέµα την Εναλλακτική 

∆ιαχείριση των ΑΕΚΚ. 
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- Εκτιµώµενος προϋπολογισµός: 3 Χ 3.000 = 9.000 ευρώ. 

• Σειρά διαλέξεων και διανοµή εντύπων σε 8 νησιά των Κυκλάδων – 

Άνδρο, Νάξο, Πάρο, Σέριφο, Σαντορίνη, Ίο, Τήνο, Αµοργό. 

- Εκτιµώµενος προϋπολογισµός: 8 Χ 1.500 = 12.000 ευρώ. 

• Ηµερήσιο Επιµορφωτικό Σεµινάριο για εκπροσώπους των 

συνεργαζόµενων Μονάδων Ανάκτησης ΑΕΚΚ και τους συµβεβληµένους 

διαχειριστές. 

- Εκτιµώµενος προϋπολογισµός: 4.000 ευρώ. 

• Ηµερίδα σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών 

(ΣΑΤΕ) για µηχανικούς στελέχη Τεχνικών Εταιρειών και ελεύθερους 

επαγγελµατίες. 

- Εκτιµώµενος προϋπολογισµός: 2.500 ευρώ. 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

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 

ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ για ύπαρξη συγκεκριµένων σηµείων συλλογής. Τα σηµεία 

συλλογής ταυτίζονται µε την ζώνη υλοποίησης του εκάστοτε έργου. 

 

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 ∆ιοικήσεις και έχουν ισχύ σε Περιφερειακή Εµβέλεια. Το ΣΣΕ∆ 

ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ενηµερώνει τους κατόχους των παραπάνω αδειών για την 

υποχρέωσή τους να συµβληθούν µε εγκεκριµένο ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ στην περιοχή 

εµβέλειας του οποίου, έχουν εκδοθεί οι συγκεκριµένες άδειες. Επίσης 
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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 ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

και Συλλέκτη Μεταφορέα διέπεται απο το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την 

συλλογή και µεταφορά στερεών µη-επικινδύνων αποβλήτων  και εµπεριέχει 

ελάχιστες προδιαγραφές εισόδου σε αδειοδοτηµένη µονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ, 

έτσι όπως περιγράφονται παρακάτω: 

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

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
Μεταφορά 
Αποβλήτων 

Τα µεταφερόµενα ΑΕΚΚ πρέπει να συλλέγονται και 
να µεταφέρονται σύµφωνα µε τους όρους της 
άδειας Συλλογής και Μεταφοράς που διαθέτει ο 
∆ιαχειριστής ή/και ο Συλλέκτης – Μεταφορέας. 
Η νόµιµη µεταφορά  απαιτεί την ύπαρξη 
φορολογικού στοιχείου (∆ελτίο Αποστολής) 
καθώς και νοµιµοποιητικού εγγράφου ( µόνο στην 
περίπτωση που ο Κύριος του έργου δεν έχει 
συµβληθεί µε το ΣΣΕ∆) 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. ∆ελτίο 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 ΣΣΕ∆ ) 

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 ΣΣΕ∆, υπόχρεο 
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διαχειριστή, προκειµένου ο δεύτερος να προβεί 
στην πληρωµή του ποσού που προβλέπεται στην 
σύµβαση µε το ΣΣΕ∆ 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.  

 

 

Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ 

Το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ έχει υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε εταιρεία 

σχεδιασµού λογισµικών εφαρµογών και είναι το µοναδικό ΣΣΕ∆ 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 διαχείριση µονάδων ανακύκλωσης ΑΕΚΚ 

και Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ (αλλιώς ΣΣΕ∆ 

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 

ΣΣΕ∆ 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 ΣΣΕ∆. Τεχνικές 
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λεπτοµέρειες επί της λειτουργίας της εφαρµογής και κατ’ επέκταση επί των 

διεπαφών περιγράφονται στο «εγχειρίδιο χρήσης» αυτής.  

Το ΣΣΕ∆ 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 ∆εσµεύσεις 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. 

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 
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• Ηλεκτρονικό υπολογιστή µε δυνατότητα χρήσης web browser Internet 

Explorer 8 ή µεταγενέστερο, Firefox, Chrome, Safari 

• Εκτυπωτή τεχνολογίας laser ή inkjet 

 

Το ΣΣΕ∆ 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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

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 να είναι 

διακριβωµένη από ∆ιαπιστευµένο Φορέα 

∆ιακριβώσεων. 

4 
Φυλάκιο Εισόδου – 

Γραφείο Κίνησης 

Στην είσοδο της Μονάδας τοποθετείται 

προκατασκευασµένο ή µη, φυλάκιο, µε παροχή 

ρεύµατος και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (βλέπε 

αναλυτικότερα στο Παράρτηµα ΙΙ) . 

5 Ελάχιστος • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
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εξοπλισµός 

Φυλακίου Εισόδου 

• 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 

ΣΣΕ∆ 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 ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

ΑΑΝΕΛ. 

 

Συνοψίζοντας παραθέτουµε υπόδειγµα προσωρινής βεβαίωσης παραλαβής -

δελτίο πληρωµής  καθώς και απόσπασµα µητρώου εισερχοµένων: 
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9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Α.Ν.ΕΛ ΕΤΟΥΣ 2014 

 

Το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία και τηρεί 

Λογιστικά Βιβλία Β Κατηγορίας. Παρακάτω παρατίθεται το Βιβλίο Εσόδων-

Εξόδων του έτους 2014. 

 

Έσοδα απο 1/1/2014 εως 31/12/2014 
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Έξοδα απο 1/1/2014 εως 31/12/2014 
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Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας (Απόσπασµα 

Πρακτικών, 3η Συνεδρίαση ∆.Σ της 18/12/2013), αποφασίστηκε η άµισθη, 

εθελοντική εργασία των µελών του ∆Σ για την εύρυθµη λειτουργία της και η 

µη χρησιµοποιηση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας, το οποίο θα 

καλύπτει µόνο ανελαστικές δαπάνες. 

Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, λόγω των  δυσκολιών εφαρµογής του νέου 

θεσµικού πλαισίου, καθώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία δεν 

υπήρξαν ικανές χρηµατικές εισροές. Οι λόγοι για την συγκεκριµένη δυσκολία 

θα εξηγηθούν σε παρακάτω ενότητα. 

 

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Επέκταση εµβέλειας ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ σε Νοµούς Μεσσηνίας και Κέρκυρας 

(έχει ήδη επιτευχθεί η επέκταση) και σε Νοµούς ∆ωδεκαννήσου, Σάµου, Χίου, 

Λήµνου, Λέσβου, Μαγνησίας και Αττικής. 

 

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ 

 
Στις 17/9/2014 το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ έγινε δέκτης της παρακάτω καταγγελίας 

µε επισυναπτόµενο υλικό τεκµηρίωσης (φωτογραφίες): 

 
[----- Original Message ----- 
From: MARIA KATSOLI 
To: aanel@otenet.gr 
Sent: Wednesday, September 17, 2014 10:35 AM 
Subject: ΜΠΑΖΑ στους ΜΟΛΑΟΥΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Κύριοι/ες, 

Στις αρχές Αυγούστου 2014, περνώντας από τους Μολάους/Λακωνίας και 
θέλοντας να δούμε την πόλη, γίναμε αυτόπτες μάρτυρες μιας απαράδεκτης 
κατάστασης που υπάρχει στην Α είσοδο της πόλης. 

Χιλιάδες (κυριολεκτικά) τόνοι μπαζών (επισυνάπτω φωτογραφίες) έχουν 
απορριφτεί σε μια περιοχή που είναι, καταφανώς, ΡΕΜΑ!!! κατά τα 
οριζόμενα στο αρθρο 1 του Νόμου 4258/2014. 
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Είναι νόμιμη η συγκεκριμένη απόρριψη;  Μέσα στα μπάζα διακρίναμε 
διάφορα υλικά (άσφαλτο, υλικά κατεδάφισης, υλικά από χτίσιμο οικοδομής, 
κομμάτια από έπιπλα, γυψοσανίδες, κουτιά από λαδομπογιές, ελλενιτ, κ.α). 

Από τις λίγες γνώσεις που έχω ως Πολιτικός Μηχανικός, μάλλον πρόκειται 
για μια χωματερή μπαζών που καλύπτεται από την επίφαση της 
«επίχωσης». Αλλά και «νόμιμη» επίχωση να είναι, δεν υπάρχει κάποιος να 
διαπιστώσει ότι η σύσταση των αποβλήτων είναι τέτοια που δεν μπορούν να 
επιχωθούν. Χρειάζονται ανακύκλωση. 

Σας καταγγέλλω την συγκεκριμένη περίπτωση και παρακαλώ να με 
ενημερώσετε για τις ενέργειές σας. 

Με εκτίμηση  

Μαρία Κατσώλη 

Τηλ: 6945354555 

Email: sarothroeu@gmail.com ] 
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Στις 18/9/2014 προωθήσαµε την καταγγελία στον ∆ήµο Μονεµβασιάς και το 

Τµήµα Περιβάλλοντος της Π.Ε Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

[----- Original Message -----  
From: ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ  
To: Δήμος Μονεμβασιάς ; j.sideris@lakonia.gr ; Cc: ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ; MARIA KATSOLI  
Sent: Thursday, September 18, 2014 11:54 AM 
Subject: Προώθηση καταγγελίας κας Κατσώλη 

 
Κυρίες,οι 
  
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας ως εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ για την ΠΕ Λακωνίας, σας προωθούµε επιστολή-καταγγελία µε υλικό 

τεκµηρίωσης(επισυνάπτεται)την οποία λάβαµε µε ηλεκτρονικό τρόπο (επισυνάπτεται 

σχετική αλληλογραφία µε την καταγγέλλουσα) και παρακαλούµε για τις νόµιµες 

ενέργειες των υπηρεσιών σας. 

  
Παρακαλούµε επίσης για την ηλεκτρονική (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 

aanel@otenet.gr ) αποστολή πρωτοκόλλου παραλαβής της επισυναπτόµενης 

επιστολής, σε εφαρµογή του άρθρου 1, του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 
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διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α-16/6/2011) σε συνάρτηση µε το άρθρο 6 

(µε το οποίο τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 

2690 / 99), του Ν. 3242 / 2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 

Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 102Α – 24/5/2004). 

  

Με εκτίµηση 

  

Χάρης Μουρκάκος 

∆/ντης Ανάπτυξης 

ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

Χαλεπά 6Α - Γέρακας Αττικής - ΤΚ 15344 

τηλ:  210 6047497  

φαξ: 210 6046544 

κιν:   6973502745 

email: aanel@otenet.gr  

web: www.aanel.gr ] 

 
 

 

 

Στις 8/10/2014 λάβαµε ηλεκτρονική επιστολή απο την καταγγέλουσα: 

[----- Original Message -----  
From: MARIA KATSOLI  
To: aanel@otenet.gr  
Sent: Wednesday, October 08, 2014 8:44 PM 
Subject: ΜΠΑΖΑ στους ΜΟΛΑΟΥΣ 

 
Κε Μουρκάκο καλησπέρα σας,  
 
Μέχρι σήμερα δεν με έχετε ενημερώσει για τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών σε 
σχέση με την επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος που σας έχω προβάλλει. 
 
Παρά την επανειλημμένη τηλεφωνική επικοινωνία μας αρκείστε σε γενικόλογες 
αναφορές , χωρίς να μου δίνετε σαφή απάντηση και χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης . 
 
Σε κάθε περίπτωση , η καθυστερηση της απάντησης σας με οδηγεί να ακολουθήσω 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. 
 
Με εκτίμηση  
Μαρία Κατσώλη] 
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Στις 9/10/2014 απαντήσαµε στην έγκλιση µε κοινοποίηση στους αρµόδιους 
φορείς: 
 
[From: ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ  
To: Δήμος Μονεμβασιάς ; ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ; j.sideris@lakonia.gr  
Cc: MARIA KATSOLI ; ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ  
Sent: Thursday, October 09, 2014 12:32 PM 
Subject: Fw: ΜΠΑΖΑ στους ΜΟΛΑΟΥΣ 

 
Κυρία Κατσώλη 
  
Όπως επαννειληµένως σας εξήγησα στις τηλεφωνικές συνοµιλίες που είχαµε, 
υποχρέωση του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ήταν η προώθηση της καταγγελίας σας, στους 
καθ'υλην αρµόδιους (ΠΕ Λακωνίας και ∆ήµο Μονεµβασιάς) προκειµένου να 

ενεργήσουν ως έχουν υποχρέωση, για την διερεύνηση αυτής. 
  
Ως ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ δεν έχουµε πληροφόρηση, µέχρι αυτή τη στιγµή για ενέργειες οι 
οποίες έχουν γίνει απο τις αρµόδιες υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιώ το παρόν 
µήνυµα. 
Έχετε κάθε δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε όποιες διαδικασίες προβλέπονται απο το 
Ελληνικό και Ευρωπαικό ∆ίκαιο για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία 

προκειµένου να προληφθεί ή/και να αποκατασταθεί η οποιαδήποτε περιβαλλοντική 
ζηµία. 
  
Αν επιβεβαιωθεί η βασιµότητα της καταγγελίας σας απο την αυτοψία που θα 
πραγµατοποιήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία 
απόδοσης ευθυνών και αποκατάστασης της ζηµιάς. Αυτό θα σηµατοδοτήσει την 
εµπλοκή του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ, αυταπάγγελτα και σύµφωνα µε τους όρους έγκρισης 

του απο τον ΕΟΑΝ/ΥΠΕΚΑ, στην όλη διαδικασία. 
  
Θέλω να γνωρίζετε ότι θα σταθούµε αλληλέγγυοι σε κάθε πολίτη/φορέα που 
καταγγέλλει περιστατικό παράνοµης απόρριψης ΑΕΚΚ στην περιοχή εµβέλειας µας,µε 
πλήρη επίγνωση της νοµικής και διοικητικής υποχρέωσης, η οποία πηγάζει απο την 
έγκρισή µας. ∆εν µπορούµε όµως, να υποκαταστήσουµε τις αρµοδιότητες των 
διοικητικών υπηρεσιών του δηµόσιου Τοµέα και των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Μόλις έχουµε νεότερα για τυχόν ενέργειες των υπηρεσιών, θα 
επικοινωνήσουµε άµεσα µαζί σας. 
  
Στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθείτε. 
  
Με εκτίµηση 
  
Χάρης Μουρκάκος 
  
∆/ντης Ανάπτυξης 
  
ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 
Χαλεπά 6Α - Γέρακας Αττικής - ΤΚ 15344 
τηλ:  210 6047497  
φαξ: 210 6046544 
κιν:   6973502745 
email: aanel@otenet.gr  

web: www.aanel.gr] 
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Στις 11/11/2014 λάβαµε ηλεκτρονική επιστολή απο το τµήµα περιβάλλοντος 

της Π.Ε Λακωνίας: 

 

[----- Original Message -----  
From: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ  
To: ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ  
Sent: Tuesday, November 11, 2014 3:53 PM 
Subject: Re: ΜΠΑΖΑ στους ΜΟΛΑΟΥΣ 
 
κ. Μουρκάκο Καλησπέρα. Σας γνωρίζουμε ότι τα υπ. αρ. πρωτ. 71/2014 έλαβε αριθμό 
πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία μας 7212/18.09.2014 και το 87/2014 δικό σας 
 8594/10.11.2014 έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία μας. Είμαστε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Ευχαριστώ.] 
 

 
Στις 28/1/2015 επικοινωνήσαµε µε το τµήµα περιβάλλοντος της Π.Ε 

Λακωνίας: 

 
[----- Original Message -----  
From: ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ  
To: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  
Cc: j.sideris@lakonia.gr ; MARIA KATSOLI  
Sent: Wednesday, January 28, 2015 4:59 PM 
Subject: Fw: Προώθηση καταγγελίας κας Κατσώλη 

 
Κυρία Παπαγιαννοπούλου 
  
Παρακαλώ να µας ενηµερώσετε για την "τύχη" της καταγγελίας που σας έχουµε 
προωθήσει. 
Με όλη την κατανόηση στον φόρτο εργασίας των υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας, 
θεωρούµε ότι 4 µήνες είναι ικανό χρονικό διάστηµα για την διερεύνηση της. 
  
Με εκτίµηση 

  

Χάρης Μουρκάκος 

∆/ντης Ανάπτυξης 
ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 
Χαλεπά 6Α - Γέρακας Αττικής - ΤΚ 15344 
τηλ:  210 6047497  

φαξ: 210 6046544 
κιν:   6973502745 
email: aanel@otenet.gr  
web: www.aanel.gr] 
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Στις 2/9/2015 λάβαµε το παρακάτω µήνυµα απο το τµήµα περιβάλλοντος 

της Π.Ε Λακωνίας µε επισυναπτόµενη την έκθεση αυτοψίας για τα 

καταγγελόµενα: 

 

----- Original Message -----  
From: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ  
To: ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ  
Sent: Monday, February 02, 2015 10:57 AM 
Subject: Re: Προώθηση καταγγελίας κας Κατσώλη 
 
Καλημέρα και καλό μήνα. Σας γνωρίζουμε ότι το e-mail που μας στείλατε την 28.01.2015 
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 848/30.01.2015. Η Υπηρεσία μας, όσον αφορά την , έχει προβεί 
στη διανέργεια και σύνταξη της αυτοψίας. Απεστάλλει στο Δήμο Μονεμβασίας για την 
υποβολή απόψεων. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιβολής 
διοικητικού προστίμου. Σας αποστέλλουμε συννημένα και την από 15.10.2014 έκθεση 
αυτοψίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οπιοαδήποτε πεταιτέρω πληροφορία. 
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Συµπέρασµα: 

 

Η καταγγελία της κυρίας Κατσώλη στάθηκε αφορµή να ξεκινήσουν 

διαδικασίες τερµατισµού και άρσης της περιβαλλοντικής ζηµίας που 

υφίσταται στον ∆ήµο Μονεµβασιάς. 

∆εν θα αποφύγουµε την παρατήρηση ότι, ενώ η έκθεση αυτοψίας έχει 

συγγραφεί απο τις 15/10/2014 και έχει επιδοθεί στον ∆ήµο Μονεµβασιάς για 

τις απόψεις του εντός 5 ηµερών, µας γνωστοποιήθηκε 3,5 µήνες αργότερα. 

Τα συγκεκριµένα στοιχεία έχουν κατατεθεί απο το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης και έχουν συµπεριληφθεί στον γενικότερο 

φάκελο (βλέπε παρακάτω) υπ΄αριθ. Α.Β.Μ Α14/1265 ο οποίος αποτελεί 

στοιχείο της προανάκρισης που έχει διαταχθεί απο τον εισαγγελικό 

λειτουργό, προκειµένου να καταλογιστούν ποινικές ή άλλες ευθύνες, όπου  

και εαν υπάρχουν. 
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12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

∆ήµος Μονεµβασιάς 

Στις 12/12/2013 εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Α∆Α: 

ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ)1 το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) 

Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) µε την επωνυµία 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (δτ ΑΑΝΕΛ)2 και γεωγραφική εµβέλεια τις 

Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) και Κυκλάδες 

(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). 

 

Στις 20/1/2014 υπεγράφη Σύµβαση Συνεργασίας (αριθµός σύµβασης 01/ΛΜ/2014) 

µεταξύ της ΑΑΝΕΛ και του κου Νικόλαου Κουτσούκαλη, νοµίµου εκπροσώπου 

Μονάδας Ανάκτησης ΑΕΚΚ που χωροθετείται στον ∆ηµοτική Ενότητα Βοιών - ∆ήµος 

Μονεµβάσιας – ΠΕ Λακωνίας3. Η Μονάδα Ανάκτησης είναι πλήρως αδειοδοτηµένη 

και τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές, έτσι όπως περιγράφονται στο επιχειρησιακό 

σχέδιο της ΑΑΝΕΛ, το οποίο εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης 

(ΕΟΑΝ). 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, οι οποίες εκπορεύονται από την έγκρισή µας 

ως ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ, ξεκινήσαµε ενέργειες ενηµέρωσης όλων των εµπλεκοµένων 

∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Νοµικών Προσώπων που έχουν την νοµική υποχρέωση να 

συνεργασθούν ή/και να συµβληθούν µε το Σύστηµα. 

 

1. Ιστορικό µε ∆ήµο Μονεµβασιάς 

Για τα  ΝΠ∆∆ (ΟΤΑ Α και Β Βαθµού και οι επιχειρήσεις αυτών, ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες Υπουργείων, κλπ) η νοµική υποχρέωση ορίζεται ρητά στον Ν. 

3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010), άρθρο 5, παράγραφος 1: [….Άρθρο 5, 

1)H παράγραφος 3 του άρθρου δηµοσίου δικαίου, επιχειρήσεις και 

οργανισµοί οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων 

προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία µε 

τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων των 

άλλων προϊόντων»….]  

                                                           
1  ΑΔΑ: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦ 
2  Καταστατικό ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

3  Σύμβαση Συνεργασίας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ – Μονάδα Εργασιών Ανάκτησης ΑΕΚΚ 01/ΛΜ/2014 
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Πέραν των αναφεροµένων στον Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010),οι δυο 

παραπάνω κατηγορίες υπόχρεων διαχειριστών- οικονοµικών παραγόντων 

υποχρεούνται να διαχειριστούν τα ΑΕΚΚ που παράγουν σύµφωνα µε τον Ν. 

4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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», ο οποίος 

αναφέρει […. Άρθρο 29 (άρθρο 4 της Οδηγίας και παρ. 1 του άρθρου 36) 

«Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων»,  1) 

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των 

αποβλήτων. 2) Στη νοµοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη 

ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως 

ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση….] 

 

Απο τις πρώτες µέρες που τέθηκε σε ισχύ η εµβέλεια του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

στην ΠΕ Λακωνίας ενηµερώσαµε εγγράφως4 τις τεχνικές υπηρεσίες του 

∆ήµου Μονεµβασιάς,για την έγκριση του Συστήµατος και τις υποχρεώσεις 

που προκύπτουν σε ότι αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας. Στις 

26/2/2014 αποστείλαµε ενηµερωτική επιστολή προς τις εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες, στις οποίες συµπεριλαµβανόταν και ο ∆ήµος Μονεµβασιάς 

(πίνακας αποδεκτών).5 Χωρίς να έχουµε λάβει την παραµικρή απόκριση απο 

την µεριά του ∆ήµου Μονεµβασιάς, στις 27/3/2014 στέλνουµε νέα επιστολή6 

προς τον ∆ήµο Μονεµβασιάς µε την παράκληση να ενηµερώσει τους 

αναδόχους των έργων που εκτελούνται στη εµβέλειά του και εποπτεύονται 

απο τις τεχνικές υπηρεσίες του, προκειµένου να συµµορφωθούν και να 

διαχειριστούν νόµιµα τα απόβλητα που παράγουν. Αφού, κατά την 

προσφιλή συνήθεια του, δεν απάντησε ούτε σε αυτήν την επιστολή, στις 

4/6/2014 στέλνουµε νέα επιστολή7 µε την παράκληση να ενηµερωθούν 

άµεσα οι ανάδοχοι των έργων, καθώς αυξάνεται το ενδεχόµενο να 

                                                           
4  Επιστολή ενημέρωσης με αρ.πρωτ. 01-01-Α/7/1/2014 
5  Επιστολή ενημέρωσης με αρ.πρωτ. 15/2014/26-2-2014 
6  Επιστολή ενημέρωσης με αρ.πρωτ. 19/2014/27-3-2014 
7  Επιστολή ενημέρωσης με αρ.πρωτ. 38/2014/4-6-2014 
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υπάρξουν νοµικές εµπλοκές στην υλοποίηση/αποπληρωµή των έργων, 

λόγω µη εφαρµογής της Ελληνικής/Ευρωπαικής νοµοθεσίας για την 

διαχείριση των αποβλήτων.Βρισκόµενοι αντιµέτωποι µε την ίδια τακτική της 

σιωπής, αποφασίζουµε να στείλουµε µια τελευταία επιστολή προς τον 

∆ήµαρχο Μονεµβασιάς8 προκειµένου να λάβει προσωπικά γνώση για τα 

διαλαµβανόµενα της (αλληλογραφίας µεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών του 

∆ήµου Μονεµβασιάς και του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ. Στην τελευταία επιστολή 

επισυνάψαµε πίνακα9 µε τα στοιχεία των επιστολών (πρωτόκολλα, 

αποδεικτικά ηλεκτρονικής παραλαβής,κλπ) και όλων των επιστολών προς 

τους αναδόχους έργων – τους οποίους είχαµε αρχίσει να ενηµερώνουµε 

παράλληλα - οι οποίες επιστολές κοινοποιούνταν και στον ∆ήµο 

Μονεµβασιάς. 

 

2. Ιστορικό µε Μηχανοδοµική ΑΤΕ 

Για τα Νοµικά/Φυσικά Πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα (Τεχνικές εταιρείες 

,Κατασκευαστές, Εργολήπτες, Συλλέκτες-Μεταφορείς, κλπ) η νοµική 

υποχρέωση ορίζεται ρητά στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 άρθρο 

8,παράγραφο 2.1: […Άρθρο 8…..2.1. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται 

να οργανώνουν ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα ή να συµµετέχουν σε 

συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που 

παράγονται από τη δραστηριότητά τους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του 

Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.3854/2010 και 

σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα 

απόφαση….]. 

Πέραν των αναφεροµένων στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β),οι 

παραπάνω κατηγορίες υπόχρεων διαχειριστών- οικονοµικών παραγόντων 

υποχρεούνται να διαχειριστούν τα ΑΕΚΚ που παράγουν σύµφωνα µε τον Ν. 

4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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», ο οποίος 

αναφέρει […. Άρθρο 29 (άρθρο 4 της Οδηγίας και παρ. 1 του άρθρου 36) 

                                                           
8  Επιστολή σε δήμαρχο Μονεμβασιάς με αρ.πρωτ. 65/2014/8-9-2014 
9  Στοιχεία αλληλογραφίας και ενημέρωσης 
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«Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων»,  1) 

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των 

αποβλήτων. 2) Στη νοµοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη 

ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως 

ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση….] 

 

Η εταιρεία Μηχανοδοµική ΑΤΕ,  δυνάµει της υπ. Αριθµ. 17004/22-7-2014 

εργολαβικής σύµβασης10 µε αντισυµβαλλόµενο τον ∆ήµο Μονεµβασιάς, 

ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο «Ολοκλήρωση ∆ικτύου 

Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης». Το αντικείµενο του έργου είναι η 

κατασκευή κεντρικών συλλεκτήρων και εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 

συνολικού µήκους 19.120 µέτρων και εντάσσεται, ως Υποέργο 5, στο 

ευρύτερο έργο «∆ίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυµάτων Οικισµού Νεάπολης» µε κωδικό MIS 29553911 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη. Στις 18/8/2014 αποστείλαµε 

επιστολή12 στην εταιρεία, ενηµερώνοντας για την νοµική υποχρέωση που έχει 

αναλάβει για την, κατά νόµο διαχείριση των ΑΕΚΚ που θα παραχθούν απο 

την κατασκευή του έργου.Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον Κύριο του 

Έργου (∆ήµος Μονεµβασιάς). Ακολούθησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες µε 

στελέχη της εταιρείας, τα οποία ζήτησαν (και πήραν) προφορικές 

διευκρινήσεις για το θέµα. Παρά την σαφή προειδοποίηση απο µέρους µας, 

να µην ξεκινήσουν εργασίες χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι νόµιµες 

προυποθέσεις, στις 26/9/2014 ξεκίνησαν εργασίες εκσκαφής. Την ίδια µέρα 

αποστείλαµε Αναφορά13 προς το Αστυνοµικό Τµήµα Νεάπολης, ζητώντας 

να ελεγχθεί ο υπεύθυνος του εργοταξίου για την τήρηση των νοµίµων 

προυποθέσεων έναρξης του έργου. Όργανο του Αστυνοµικού Τµήµατος 

µετέβη στο χώρο του έργου (µετά απο επικοινωνία για την διασταύρωση του 

                                                           
10 Εργολαβική Σύμβαση  «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης» (ΑΔΑ: 64ΑΚΩΚ9-ΨΓΙ) 
11 ΑΔΑ: ΒΛ100-ΥΝΥ 

12 Επιστολή ενημέρωσης με αρ.πρωτ. 53/2014/18-8-2014 

13 Επιστολή - Αναφορά με αρ.πρωτ. 73/2014/26-9-2014 



57 | Σ ε λ ί δ α  

 

περιεχοµένου της αναφοράς µας, µε τον Ελληνικό Οργανισµό 

Ανακύκλωσης) και διαπίστωσε την ανυπαρξία των νοµίµων προυποθέσεων 

(Άδεια Συλλογής-Μεταφοράς Στερεών µη –Επικινδύνων Αποβλήτων, 

Σύµβαση Συνεργασίας µε ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ). Κατόπιν τούτου, το έργο σταµάτησε 

µέχρι να συµµορφωθεί η εταιρεία προς τις απαιτήσεις του νόµου. Στις 

29/9/2014 λάβαµε ηλεκτρονική επιστολή απο την εταιρεία, µε την οποία κάνει 

χρήση της Εγκυκλίου 4834/25-1-201314  του ΥΠΕΚΑ. Στις 30/9/2014 

αποστέλλουµε απαντητική επιστολή15 µε την οποία εξηγούµε ότι η εγκύκλιος 

είναι διοικητική ενέργεια µεταξύ υπηρεσιών της ∆ιοίκησης και, 

αδιαµφισβήτητα δεν εισάγει δίκαιο, οπότε δεν µπορεί να υπερισχύσει του 

νοµοθετήµατος (που καλείται να διευκρινήσει). ∆είχνοντας καλή θέληση 

προς την αναγκαιότητα εκκίνησης του εν λόγω έργου, στις 1/10/2014 

αποστέλλουµε επιστολή16 προς τον ∆ήµο Μονεµβασιάς µε κοινοποίηση στην 

εταιρεία, ζητώντας να υποδειχθεί άλλος χώρος (πλην της Μονάδας 

Ανάκτησης ΑΕΚΚ) που να πληρεί τις νόµιµες προυποθέσεις για να υποδεχθεί 

τα απόβλητα εκσκαφών. ∆εν λάβαµε καµία απάντηση απο τον ∆ήµο 

Μονεµβασιάς. Την ίδια µέρα, εκπρόσωπος της εταιρείας επικοινώνησε 

τηλεφωνικά µε το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και ζήτησε την αποστολή της Σύµβασης 

Συνεργασίας. Στις 2/10/2014 αποστείλαµε σε 6 αντίγραφα την Σύµβαση 

Συνεργασίας17 και το έντυπο Στοιχεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Μετά την 

βεβιασµένη υπογραφή των Συµβάσεων και του εντύπου Στοιχεία ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων παρατηρήσαµε κάποιες ελλείψεις και ενηµερώσαµε την εταιρεία 

για αυτές µε ηλεκτρονική επιστολή18. Η εταιρεία µε ηλεκτρονική επιστολή 

απέστειλε διορθωµένο το έντυπο Στοιχεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, όπου 

παρατηρήσαµε απόκλιση απο το αρχικά συµπληρωµένο. Συγκεκριµένα στην 

κατηγορία αποβλήτων 170504 υπήρχε η εκτίµηση για 28.800 τόνους19 αντί για 

την αρχική εκτίµηση της εταιρείας για 60.000 τόνους. ∆εν δώσαµε συνέχεια, 

                                                           
14 Ηλεκτρονική επιστολή απο Μηχανοδομική ΑΤΕ (29/9/2014/ ώρα 12:49 PM) – Εγκύκλιος 4834/25-1-2014 

15 Απαντητική επιστολή με αρ. Πρωτ. 75/2014/30-9-2014 

16 Επιστολή για υπόδειξη νομίμου χώρου ανάκτησης-διάθεσης ΑΕΚΚ 

17 Συνοδευτική Επιστολή με αρ. Πρωτ. 77/2014/2-10-2014 

18 Ηλεκτρονική επιστολή 4/10/2014 (ώρα 14:56 PM) 

19 Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων 
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καθώς το έντυπο Στοιχεία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων δεν είναι δεσµευτικό ως 

προς τις ποσότητες και σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των παραγοµένων 

αποβλήτων καθορίζονται απο την εγκεκριµένη µελέτη του έργου.Στις 

3/10/2014 υπεγράφη η υπ΄αριθ. 06/Λ∆/201420 Σύµβαση Συνεργασίας µεταξύ 

του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και της ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ, ως ανάδοχο του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ». Αµέσως 

µετά, η εταιρεία υπέγραψε συµφωνητικό συνεργασίας µε αδειοδοτηµένο 

συλλέκτη – µεταφορέα ΑΕΚΚ για την νόµιµη συλλογή και µεταφορά των ΑΕΚΚ 

στην Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ. Στις 8/10/2014 αποστείλαµε επιστολή21 προς 

το ΑΤ Νεαπόλεως ότι δεν υφίστανται, πλέον, οι λόγοι της αρχικής αναφοράς 

µας και το έργο δύναται να ξεκινήσει. Το έργο ξεκίνησε κανονικά και µέχρι τον 

Μάρτιο του 2015 έχουν µεταφερθεί στην Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ 596 τόνοι 

και 750 κιλά αποβλήτων άρσης οδοστρωµάτων (ασφαλτοσκυρόδεµα και 

σκυρόδεµα).Επισυνάπτουµε αντίγραφα των τιµολογίων22 που εξέδωσε το 

ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ καθώς και ενδεικτικό σετ εγγράφων23(Προσωρινή 

Βεβαίωση Παραλαβής, Ζυγολόγιο, ∆ελτίο Αποστολής) πάνω στο οποίο 

στηρίζεται η τιµολόγηση, το οποίο πιστοποιεί την σύννοµη µεταφορά αλλά 

και την ποσότητα του εισερχοµένου φορτίου στην Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ. 

Το έργο έχει φτάσει σχεδόν στο ήµισυ της εκτέλεσης του και δεν έχει εισέλθει 

στην Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ, ούτε 1 κιλό αποβλήτου εκσκαφής!! 

Μετά απο αυτοψία υπεύθυνου επιθεωρητή του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ, 

διαπιστώθηκε  παράνοµη απόρριψη αποβλήτων εκσκαφής και µειγµάτων 

ορυκτής ασφάλτου σε πολλά σηµεία εντός και εκτός του πολεοδοµικού ιστού 

της πόλης της Νεάπολης.24 Σε κάποιο απο τα σηµεία αυτά µέσα στον 

πολεοδοµικό ιστό της Νεαπόλεως, εκτός απο παράνοµη απόθεση, 

παρατηρήθηκαν εργασίες ανάκτησης (κοκκοµετρική διαβάθµιση ) των 

αποβλήτων εκσκαφών που προέρχοντας απο το έργο25. 

                                                           
20 Σύμβαση Συνεργασίας με αρ. 06/ΛΔ/2014 

21 Επιστολή προς ΑΤ Νεαπόλεως με αρ. Πρωτ. 79/2014/8-10-2014. 

22 Αντίγραφα τιμολογίων μέχρι Μάρτιος/2015 

23 Σετ εγγράφων πιστοποιημένης εισόδου φορτίου ΑΕΚΚ στην Μονάδα Ανάκτησης 

24 Φωτογραφίες ανεξέλεγκτη απόρριψη 

25 Φωτογραφίες ανεξέλεγκτη απόρριψη - κοκκομετρική διαβάθμιση 
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Με δεδοµένη την ανεξέλεγκτη κατάσταση ανάκτησης-διάθεσης ΑΕΚΚ που έχει 

δηµιουργηθεί στον ∆ήµο Μονεµβασιάς προχωρήσαµε σε Εξώδικο 

∆ιαµαρτυρία – Όχληση26 προς τον ∆ήµο Μονεµβασιάς (ως Κύριος του 

Έργου) και την εταιρεία Μηχανοδοµική ΑΤΕ (ως Ανάδοχος του Έργου). Η 

Εξώδικο ∆ιαµαρτυρία – Όχληση παρεδόθη στην εταιρεία στις 2/4/2015. Η 

εταιρεία απάντησε µετά την λήξη της προθεσµίας που είχαµε θέσει στην 

διαµαρτυρία µας, µε έγγραφο27 που µας γνωστοποιήθηκε µε τηλεοµοιότυπο 

στις 9/4/2015, ζητώντας να της υποδείξουµε που βρίσκονται τα σφάλµατά 

της προκειµένου να τα διορθώσει. Με επιστολή28 µας στις 14/4/2015 (λόγω 

της µεσολάβησης των αργιών του Πάσχα) διευκρινήσαµε τα σφάλµατα και 

καλέσαµε σε άµεση δράση την εταιρεία προκειµένου να διορθώσει. Μέχρι 

σήµερα δεν υπήρξε απάντηση.Αντί απάντησης διαπιστώθηκε συνέχεια των 

παρανόµων απορρίψεων. 

 

Γενικά 

Κατόπιν αυτοψίας υπευθύνων του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ κατά τη φάση εκτέλεσης 

τεχνικών έργων µε Κύριο του Έργου τον ∆ήµο Μονεµβασιάς, έχει διαπιστωθεί 

παράνοµη απόρριψη αποβλήτων εκσκαφής και µειγµάτων ορυκτής 

ασφάλτου. Έγινε αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης29, ο οποίος 

άνοιξε φάκελο δικογραφίας (Α.Β.Μ Α14/1265) ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο 

της προανάκρισης.  

 

Σηµεία παράβασης της σύµβασης 

Άρθρο 1- Σκοπός της Σύµβασης 

1.1. Προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010), ο ∆ιαχειριστής συµµετέχει στο 

Σύστηµα  και αναλαµβάνει την υποχρέωση να οδηγεί τα ΑΕΚΚ που διαχειρίζεται 

                                                           
26 Εξώδικος Διαμαρτυρία - Όχληση 

27 Απάντηση Μηχανοδομικής σε Εξώδικο. 

28 Επιστολή απάντησης ΑΑΝΕΛ 

29 Αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης 
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µέσω αδειοδοτηµένου συλλογέα – µεταφορέα σε συνεργαζόµενη µε το 

Σύστηµα Μονάδα, καταβάλλοντας κάθε φορά στο Σύστηµα τη χρηµατική 

εισφορά που απαιτείται. 

Άρθρο 3 - Πεδίο Εφαρµογής 

3.1. Η παρούσα σύµβαση εκτείνεται στα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις, 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)   

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις ∆ιαχειριστή 

7.1.2. Να διασφαλίζει την νόµιµη µεταφορά των ΑΕΚΚ που παράγει από ένα 

συγκεκριµένο έργο, στις συνεργαζόµενες µε το σύστηµα µονάδες 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένων για το σκοπό αυτό 

φυσικών ή νοµικών προσώπων ή του ιδίου εφόσον διαθέτει τη σχετική άδεια 

συλλογής – µεταφοράς και να συµµορφώνεται προς την εγκεκριµένη 

διαδικασία ελέγχου εισόδου – απόθεσης αποβλήτων – εξόδου των οχηµάτων 

µεταφοράς αποβλήτων, που εφαρµόζει το Σύστηµα, στις συµβεβληµένες µε 

αυτό εγκαταστάσεις (Μονάδες Ανάκτησης). 

7.1.3. Σε περίπτωση που το Σύστηµα διαπιστώσει, µετά από έλεγχο στον 

∆ιαχειριστή ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010), ειδοποιεί εγγράφως τον ∆ιαχειριστή 

προς τον σκοπό αυτό και ο τελευταίος υποχρεούται να διορθώσει πάραυτα τα 

σφάλµατα του. Για κάθε τέτοια ενέργεια, ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να κρατά 

ενήµερο το Σύστηµα και να ζητά τη συνδροµή του, όπου αυτό απαιτείται για 

την έγκαιρη διόρθωση των σφαλµάτων του.  

Να τονισθεί η εκτεταμένη φοροδιαφυγή (μη απόδοση ΦΠΑ) απο παράνομη μεταφορά 

και διάθεση των ΑΕΚΚ και η εισφοροδιαφυγή (μη απόδοση Τέλους Εισόδου) προς τον 

Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. 
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Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία 

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη ΑΕΚΚ εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για τον 

άνθρωπο και το οικοσύστηµα. Τα απόβλητα  εκσκαφών, παρά την 

φαινοµενικά αβλαβή σύστασή τους (χώµατα και πέτρες), αποτελούν κύρια 

πηγή πρόκλησης πληµµυρικών φαινοµένων που απειλούν ανθρώπινες ζωές 

και περιουσίες. Σηµαντικότατη επίπτωση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων 

αποβλήτων εκσκαφών είναι και η εξόντωση της χλωρίδας και της µικρο-

πανίδας στο τόπο όπου απορρίπτονται. Εξίσου σηµαντική επίπτωση είναι ο, 

µαθηµατικά βέβαιος κίνδυνος δηµιουργίας εστίας παράνοµης απόρριψης, 

καθώς στην συγκεκριµένη εστία µε τα απόβλητα εκσκαφών αρχίζει η 

παράνοµη απόθεση µικροποσοτήτων αποβλήτων κατεδαφίσεων, 

ανακαινίσεων, κατασκευών, τοξικών (µπογιές, διαλύτες) και κάθε είδους 

αποβλήτου. Σε αυτές τις µικροποσότητες περιέχονται επικίνδυνα στοιχεία 

(αµίαντος, χρώµατα, µονωτικά, µηχανικά έλαια,κλπ) τα οποία, αν και 

βρίσκονται σε µικρές ποσότητες, εντούτοις ρυπαίνουν (µέσω της 

διαστάλλαξης) και το αδρανές µέρος των αποβλήτων εκσκαφών. Επίσης οι 

παράνοµες απορρίψεις µεγάλου όγκου αδρανών αποβλήτων αποτελούν 

όχηµα για την εξαφάνιση µεγάλων ποσοτήτων υγρών, επικινδύνων 

αποβλήτων, καθώς δεν αλλάζουν το σχήµα του αρχικού όγκου και δεν 

ανιχνεύονται οπτικά. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε στοιχεία της 

επικινδυνότητας των ΑΕΚΚ. 

Υλικό που εμπεριέχεται στα 

ΑΕΚΚ 

Επικίνδυνα συστατικά Επικίνδυνες ιδιότητες 

Πρόσθετα σκυροδέματος H/C διαλύτες Εύφλεκτο 

Υλικά ανθεκτικά στην υγρασία Διαλύτες, Βιτουμένιο Εύφλεκτα, Τοξικά 

Κόλλες Διαλύτες, ισοκυανιούχες ενώσεις Εύφλεκτα, Τοξικά, Διεγερτικά 

Προστατευτικές επικαλύψεις, υλικά 

στεγανοποίησης 

Διαλύτες, Βιτουμένιο Εύφλεκτα, τοξικά 

Υλικά επικάλυψης δρόμων Γαλακτώματα με βάση την πίσσα Τοξικά 

Αμίαντος Ίνες που μπορούν να εισχωρήσουν 

στο αναπνευστικό σύστημα 

Τοξικά, καρκινογόνα 

Ορυκτές Ίνες Ίνες που μπορούν να εισχωρήσουν 

στο αναπνευστικό σύστημα 

Δερματικές και πνευμονικές 

ενοχλήσεις 
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Επεξεργασμένο ξύλο Χαλκός, αρσενικό, χρώμιο, πίσσα, 

μικροβιοκτόνα,      μυκητοκτόνο 

Τοξικό, Οικοτοξικό, Εύφλεκτο 

Μπογιές και στρώματα επικάλυψης Διαλύτες μολύβδου, χρωμίου, 

βαναδίου 

Τοξικό εύφλεκτο 

Εξοπλισμός μεταφοράς ενέργειας PCB Οικοτοξικό 

Πηγή φωτός PCB, Υδράργυρος, νάτριο Τοξικό, Οικοτοξικό 

Συστήματα εξαερισμού CFCs Καταστρέφουν το στρώμα του 

όζοντος 

Σύστημα πυροπροστασίας CFCs Καταστρέφουν το στρώμα του 

όζοντος 

Ρυπασμένες υφάνσιμες ίνες που 

χρησιμοποιούνται στις οικοδομές 

Ραδιονουκλίδια Τοξικό 

Βαριά μέταλλα περιλαμβανόμενου 

καδμίου, υδραργύρου 

Τοξικό 

Άνθρακας Τοξικό 

Ζωικά προϊόντα[1] Άνθρακας Τοξικό 

Φιάλες γκαζιού  Προπάνιο, βουτάνιο,   ακετυλένιο Εύφλεκτα 

Πληρωτικές ίνες Iσοκυανιούχες ενώσεις,φθαλικός 

ανυδρίτης 

Τοξικό, Διεγερτικό 

Έλαια και καύσιμα H/C Εύφλεκτο, Οικοτοξικό 

Γυψοσανίδες Πιθανή πηγή H2S στο χώρο διάθεσης Εύφλεκτο, Τοξικό 

Δρόμοι Πίσσα, διαλύτες Εύφλεκτο Τοξικό 

Υπόστρωμα τέφρας/ κλίνκερ  Βαριά μέταλλα περιλαμβανομένου 

του υδραργύρου και του χαλκού. 

Τοξικά 

 

Λόγω όλων των παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η κείµενη 

νοµοθεσία που αφορά στην διαχείριση των ΑΕΚΚ αλλά και στην προστασία 

του ανθρωπογενούς, φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος του ∆ήµου 

Μονεµβασιάς, προχωρήσαµε σε κατάθεση αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων 

κατά του ∆ήµου Μονεµβασιάς και της εταιρείας Μηχανοδοµική ΑΤΕ. 

Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων εκδικάστηκε στις 17/6/2015. 

 

∆ήµος Γυθείου 

 

Το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ κατέθεσε αναφορά-καταγγελία (α.π 50/2014/8-8-2014) 

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου για την διαµορφωµένη κατάσταση στην 
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διαχείριση των ΑΕΚΚ και την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου, σε ότι αφορά την 

παντελή αδιαφορία του ∆ήµου Γυθείου και της Π.Ε Λακωνίας. Το περιεχόµενο 

της αναφοράς παρατίθεται παρακάτω: 

 

 

[.............................Παρά τις επαναλαµβανόµενες επιστολές ενηµέρωσης (είναι στην 

διάθεσή σας αναλυτική αναφορά αν την χρειασθείτε), τις προσωπικές συναντήσεις µε την 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας και τον Προϊστάµενο των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ 

Λακωνίας και τις ενέργειες δηµοσιοποίησης (Ηµερίδα Ενηµέρωσης στην Σπάρτη στις 

21/6/2014), δεν υπάρχει η παραµικρή ένδειξη πρόθεσης από τα ΝΠ∆∆, να εκπληρώσουν την 

νοµική τους υποχρέωση και να επικοινωνήσουν µαζί µας. 

 

Μοναδικός Σκοπός του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ (έτσι όπως αναφέρεται στο καταστατικό της) είναι 

η εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3854/2010, καθώς των άρθρων 16, 17, 18,19,20,21 

και 24 του ν. 2939/2001, όπως ισχύουν, ώστε µε την κατά προτεραιότητα πρόληψη 

δηµιουργίας αποβλήτων από οικοδοµικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδοµών, εκσκαφές, 

φυσικές και πάσης φύσεως καταστροφές και επιπροσθέτως την επαναχρησιµοποίηση, την 

ανακύκλωση και τις άλλες µορφές αξιοποίησης, να µειώνεται η ποσότητα και η 

επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων σύµφωνα µε τους στόχους και τις γενικές 

αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4), καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική 

επίδοση όλων των οικονοµικών παραγόντων που συµµετέχουν σε οικοδοµικές εργασίες 

και τεχνικά έργα και κυρίως των φορέων που συµµετέχουν άµεσα στη διαχείριση των 

υλικών αυτών. 

 

Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού , έχουµε ηθική και νοµική υποχρέωση να 

προβούµε σε κάθε επιβαλλόµενη ενέργεια, προκειµένου να σταµατήσει η παράνοµη 

απόρριψη ΑΕΚΚ στην ΠΕ Λακωνίας και να προστατευθεί το Ανθρωπογενές, Φυσικό και 

Πολιτισµικό περιβάλλον. 

 

Παραµένω στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία/διευκρίνιση 

κριθεί απαραίτητη 

 

Με Τιµή, 

_______________________________________ 
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Χάρης Μουρκάκος 

∆ιευθυντής Ανάπτυξης 

ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

Χαλεπά 6Α - Γέρακας Αττικής - ΤΚ 15344 

τηλ:  210 6047497  

φαξ: 210 6046544 

email: aanel@otenet.gr  

web: www.aanel.gr] 

 

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε προανάκριση και η ανακρίτρια Γυθείου 

κλήτευσε τον νόµιµο εκπρόσωπο του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ για κατάθεση. Στην 

συγκεκριµένη κλήτευση απαντήσαµε µε ιδιόχειρη παράδοση υποµνήµατος 

στήριξης των λεγοµένων µας (α.π 97/2014/4-12-2014), στην αρχική αναφορά 

προς τον Εισαγγελέα. Παρακάτω παραθέτουµε το υπόµνηµα: 

 

[Αξιότιµη κυρία Καραντζάβελου 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθµόν Α14/258α Κλήσης για Ανάκριση, που µου επιδόθηκε από 

αστυνοµικό όργανο του ΑΤ Γέρακα στις 28/11/2014, παρακαλώ δεχθείτε το παρόν 

υπόµνηµα και τα επισυναπτόµενα σε αυτό, έγγραφα. 

Η Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας (Α.Α.Ν.ΕΛ) έχει την µορφή αστικής µη 

κερδοσκοπικής εταιρείας και έχει εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης 

(ΕΟΑΝ)/ΥΠΕΚΑ (Α∆Α ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ30) ως Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) µε 

εµβέλεια το νοµό Λακωνίας και το Νοµό Κυκλάδων. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία µας και καθορίζει τις προϋποθέσεις 

διαχείρισης του συγκεκριµένου ρεύµατος αποβλήτων είναι το εξής: 

1. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001): «Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού  Οργανισµού 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) 

και άλλες διατάξεις»  

2. Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010): «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για  την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον  Εθνικό 

                                                           
30 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 1 
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Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».  

3. Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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».  

4. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β): «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος θεσµικού πλαισίου (Άρθρο 8 της ΚΥΑ 36259), οι 

εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ οργανώνονται από µη κερδοσκοπικές εταιρείες 

(Ατοµικά ή Συλλογικά Συστήµατα) που αδειοδοτούνται από τον Ελληνικό Οργανισµό 

Ανακύκλωσης(ΕΟΑΝ) και ελέγχονται από αυτόν. 

 

Στις 20/1/2014 υπεγράφη Σύµβαση Συνεργασίας (αριθµός σύµβασης 01/ΛΜ/2014) µεταξύ 

της ΑΑΝΕΛ και του κου Νικόλαου Κουτσούκαλη, νοµίµου εκπροσώπου Μονάδας 

Ανάκτησης ΑΕΚΚ που χωροθετείται στον ∆ηµοτική Ενότητα Βοιών - ∆ήµος Μονεµβάσιας – ΠΕ 

Λακωνίας. Η Μονάδα Ανάκτησης είναι πλήρως αδειοδοτηµένη και τηρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές, έτσι όπως περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΝΕΛ, το οποίο 

εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, οι οποίες εκπορεύονται από την έγκρισή µας ως ΣΣΕ∆ 

ΑΕΚΚ, ξεκινήσαµε ενέργειες ενηµέρωσης όλων των εµπλεκοµένων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών 

Νοµικών Προσώπων που έχουν την νοµική υποχρέωση να συνεργασθούν ή/και να 

συµβληθούν µε το Σύστηµα. 

Για τα Νοµικά/Φυσικά Πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα (Τεχνικές εταιρείες ,Κατασκευαστές, 

Εργολήπτες, Συλλέκτες-Μεταφορείς, κλπ) η νοµική υποχρέωση ορίζεται ρητά στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 άρθρο 8,παράγραφο 2.1: […Άρθρο 8…..2.1. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ 

υποχρεούνται να οργανώνουν ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα ή να συµµετέχουν σε συλλογικά 

συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά τους, 

κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του 

Ν.3854/2010 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα 

απόφαση….]. 

Για τα  ΝΠ∆∆ (ΟΤΑ Α και Β Βαθµού και οι επιχειρήσεις αυτών, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

Υπουργείων, κλπ) η νοµική υποχρέωση ορίζεται ρητά στον Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 

94Α/23.06.2010), άρθρο 5, παράγραφος 1: [….Άρθρο 5, 1)H παράγραφος 3 του άρθρου 17 του 

ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 

επιχειρήσεις και οργανισµοί οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που 
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προέρχονται από τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων των άλλων προϊόντων»….]  

 

Πέραν των αναφεροµένων στον Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010) και στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β),οι δυο παραπάνω κατηγορίες υπόχρεων διαχειριστών- 

οικονοµικών παραγόντων υποχρεούνται να διαχειριστούν τα ΑΕΚΚ που παράγουν 

σύµφωνα µε τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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», ο οποίος αναφέρει […. 

Άρθρο 29 (άρθρο 4 της Οδηγίας και παρ. 1 του άρθρου 36) «Ιεράρχηση των δράσεων και των 

εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων»,  1) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η 

ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. 2) Στη νοµοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα 

απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους 

ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση….] 

 

Στις 4/2/2014 ενηµερώσαµε την Περιφέρεια Πελοποννήσου (απ: 14/2014)31 και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (απ: 

13/2014)32 για το νέο καθεστώς στη διαχείριση των ΑΕΚΚ και ζητήσαµε την συνεργασία 

των υπηρεσιών τους, προκειµένου να εφαρµοσθεί το νοµικό πλαίσιο. 

Στις 25/2/2014 µας κοινοποιήθηκε το υπ΄αριθ. πρωτ. 8919/2971/25-2-2014 έγγραφο 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου33, µε το οποίο προωθείται η επιστολή µας σε 8 

εποπτευόµενες από την Περιφέρεια ,υπηρεσίες. 

Στις 26/2/2014 ενηµερώσαµε το σύνολο σχεδόν των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και ΟΤΑ α 

&β βαθµού της Λακωνίας (απ:15/2014)34 για το νέο καθεστώς στην διαχείριση των 

ΑΕΚΚ και ζητήσαµε την συνεργασία των υπηρεσιών τους, προκειµένου να εφαρµοσθεί 

το νοµικό πλαίσιο. 

Στις 4/6/2014 ενηµερώσαµε την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (απ: 42/2014)35 και 

τον ∆ήµο Ανατολικής Μάνης (απ: 40/2014)36 για την υποχρέωσή τους να 

                                                           
31 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 2 

32 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 3 

33 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 4 

34 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 5 

35 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 6 
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ενηµερώσουν τους αναδόχους των τεχνικών έργων που έχουν αναθέσει ή/και 

εποπτεύουν προκειµένου να εφαρµοσθεί το νοµικό πλαίσιο. 

Στις 21/6/2014 πραγµατοποιήσαµε ενηµερωτική ηµερίδα37 στο ∆ιοικητήριο της ΠΕ 

Λακωνίας µε θέµα: «Εναλλακτική ∆ιαχείριση ΑΕΚΚ / Έναρξη νοµικού πλαισίου 

εφαρµογής στην ΠΕ Λακωνίας και επιµερισµός ρόλων-υποχρεώσεων σε δηµόσια 

διοίκηση και ιδιωτικό τοµέα». Στην ηµερίδα απεύθυνε χαιρετισµό ο Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου κύριος Στρατηγάκος και οι απερχόµενος και 

νυν δήµαρχοι του ∆ήµου Σπάρτης, κ.κ. Αργειτάκος και Βαλιώτης. 

Από τις 18/8/2014 έως τις 5/9/2014 στείλαµε σειρά ενηµερωτικών επιστολών προς 

αναδόχους τεχνικών έργων τα οποία υλοποιούνται στην γεωγραφική εµβέλεια του 

∆ήµου Ανατολικής Μάνης και στην Λακωνία γενικότερα, έχοντας ως Κύριο του Έργου 

είτε τον ∆ήµο Ανατολικής Μάνης38 είτε την Περιφέρεια Πελοποννήσου39 

Στις 8/8/2014 ενηµερώσαµε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου (απ: 50/2014)40 για 

την κατάσταση που είχε διαµορφωθεί µέχρι τότε. 

Στις 16/9/2014 ενηµερώσαµε τον ∆ήµαρχο Ανατολικής Μάνης (απ: 68/2014)41 για τις 

επαναλαµβανόµενες επικοινωνίες µε τις υπηρεσίες ∆ήµου και την µηδαµινή 

ανταπόκριση τους, επισυνάπτοντας κατάλογο µε στοιχεία επικοινωνίας (πρωτόκολλα, 

ηµεροµηνίες, κλπ). 

 

Κυρία Καραντζάβελου 

 

Η διαχείριση του ειδικού ρεύµατος αποβλήτων των ΑΕΚΚ είναι επιτακτική αναγκαιότητα και 

συνδέεται άρρηκτα µε την υλοποίηση των έργων της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-

2020 (νέο ΕΣΠΑ). Επισυνάπτω επιστολή της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠΕΚΑ42 , η οποία 

στάλθηκε, µεταξύ άλλων αποδεκτών, και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆ΕΠΙΝ  την 1/4/2014. 

                                                                                                                                                                      
36 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 7 

37 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 8 

38 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 9 

39 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 10,11,12 

40 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 13 

41 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 14 

42 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 15 
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Η ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων (∆1), της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στην Τεχνική Περιγραφή των έργων που 

δηµοπρατεί, εντάσσει την υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ που θα 

παραχθούν από τα οδικά έργα, ακόµα και σε Περιφερειακές Ενότητες που ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

εγκεκριµένο ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ούτε Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ!! Και αποζηµιώνει τον Ανάδοχο του 

έργου απολογιστικά, εντάσσοντας δαπάνη στον προϋπολογισµό του έργου. Επισυνάπτω 

αποσπάσµατα από Τεύχη ∆ηµοπράτησης για έργο οδοποιίας τον Μάιο του 201443. 

 

Ο ∆ήµος Παλλήνης Αττικής, µε την υπ΄αριθµόν 116/201344 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, αναγνωρίζει την υποχρέωση που έχει από τον νόµο να συµβληθεί µε ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

για να διαχειρισθεί τα ΑΕΚΚ που έρχονται στην κατοχή του. 

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (∆ΕΥΑΣ) µε την υπ΄αριθµόν 129/4-

6-201445 απόφασή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναγνωρίζει την υποχρέωση που έχει από 

τον νόµο να συµβληθεί µε ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ για να διαχειρισθεί τα ΑΕΚΚ που έρχονται στην κατοχή 

της. 

 

Ο ∆ήµος Ανατολικής Μάνης και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, εδώ και ένα χρόνο 

σχεδόν, όπως καταδεικνύεται παραπάνω, απαξιούν να απαντήσουν στις εκκλήσεις του ΣΣΕ∆ 

ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ για να εφαρµόσουν τη ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ που έχουν, να συνεργασθούν 

δηλαδή µε ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ για την διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγονται από έργα αυτεπιστασίας 

ή/και αναθέσεις των ιδίων αλλά και των ΝΠ∆∆ που εποπτεύουν. (Ν. 3854/2010, άρθρο 5, 

παράγραφος 1) 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και συµπληρωµατικό στοιχείο, είµαι στην διάθεσή σας. 

 

 

Με Τιµή, 

 

_______________________________________ 

                                                           
43 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 16 

44 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 17 

45 Επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμόν 18 
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Χάρης Μουρκάκος 

∆ιευθυντής Ανάπτυξης 

ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

Χαλεπά 6Α - Γέρακας Αττικής - ΤΚ 15344 

τηλ:  210 6047497  

φαξ: 210 6046544 

email: aanel@otenet.gr  

web: www.aanel.gr] 
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13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

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 (υποστελέχωση, πολιτικές παρεµβάσεις, χαµηλή 

γνωσιακή ποιότητα µελών ∆Σ του ΕΟΑΝ, ανυπαρξία ενηµέρωσης της 

δηµόσιας διοίκησης εκ µέρους του οργανισµού για τις υποχρεώσεις 

της) 

3. Εξαιρετική αντίσταση/αµέλεια/άγνοια/παρανοµία της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α & Β Βαθµού, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, 

ΝΠ∆∆) 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 

(∆ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ Περιφερειών, ∆ιευθύνσεις ΓΓ∆Ε, Τεχνικές Υπηρεσίες 

ΟΤΑ,κλπ) σε κατά το δοκούν έλεγχο και νοµική συµµόρφωση (µε ότι 

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 ΑΕΠΟ και ΠΠ∆ καθώς και στις 

∆ηµόσιες Συµβάσεις, µε παραποµπή στις ΕΤΕΠ. 



71 | Σ ε λ ί δ α  

 

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 Α∆Α: ΒΕΙΨ0-Ξ90) αλλά 

και να λάβει τις αναγκαίες διοικητικές αποφάσεις για την επίλυση 

πραγµατικών προβληµάτων (ενηµέρωση πολεοδοµικών υπηρεσιών, 

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 ∆ηµοσίων Έργων (Α∆Α: ΒΕΝ51-

ΚΥ8) στις 8/5/2013 και την συµµετοχή εκπροσώπου του ΥΠΑΠΕΝ 

(πρώην ΥΠΕΚΑ) στην συγκεκριµένη οµάδα (Α∆Α: ΒΛΞΧ1-ΦΤΦ) στις 

3/10/2013, δεν έχει ανακοινωθεί, δυο χρόνια µετά, αν αυτή η οµάδα 

κατέλειξε σε κάποιο συµπέρασµα. 

 

Προτάσεις 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του EOAN κρίνουµε απαραίτητες τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

1. Αντικατάσταση της ΚΥΑ 36259/2010 µε έκδοση αντίστοιχου Προεδρικού 

∆ιατάγµατος, όπως συµβαίνει µε όλα τα ειδικά ρεύµατα του Ν.2939/2001.  

2. Άµεση αντικατάσταση της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013 (Α∆Α: ΒΕΙΨ0-

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

αυθαίρετες εκτιµήσεις του συγγραφέα (διαχωρισµός δηµόσιων-ιδιωτικών 
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έργων, παραβίαση του άρθρου 29 του Ν. 4042/2012 που αφορά την 

υποχρεωτική ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων). (ακολουθεί σχέδιο εγκυκλίου).  

3. 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 µίνιµουµ ποσοστό ανακυκλωµένων ΑΕΚΚ στα έργα πολιτικού 

µηχανικού, ενισχύοντας την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ. 

4. Άµεση ενεργοποίηση του ΕΟΑΝ για την οριζόντια ενηµέρωση της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 προτυποποιηµένα κείµενα, 

τα οποία θα υποχρεούται η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να ενσωµατώνει σε κάθε 

πράξη της, είτε εσωτερική είτε προς τρίτα πρόσωπα. 

 

Ακολουθεί σχέδιο εγκυκλίου προς αντικατάσταση της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ 

4834/25-1-2013 (Α∆Α: ΒΕΙΨ0-Ξ90), η γραπτή απάντηση του Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος στην ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Χρυσόγελου σχετικά µε την 

συγκεκριµένη εγκύκλιο καθώς και Πρότυπα Κείµενα τα οποία έχουµε συντάξει 

για την διευκόληνση των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α Βαθµού (Γραφεία ∆όµησης, 

τεχνικές υπηρεσίες). 
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Σχέδιο Εγκυκλίου  

(για αντικατάσταση εγκυκλίου Υπ. Αρ. Πρωτ.: οικ. 4834/25-1-2013) 

 

Θέμα: Διαχείριση περίσσειας  αποβλήτων εκσκαφών από τεχνικά/κατασκευαστικά έργα 

 

1. Έχοντας υπόψη: Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001): «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

2. Τον Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94Α/23.06.2010): «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 

Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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». 

4. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

5. Την απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος εξ’ ονόματος της ΕΕ σχετικά με το 

θέμα ( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεύχος C19E/22-1-2014). 

Με τον όρο «περίσσεια εκσκαφών» προσδιορίζεται το σύνολο των πλεοναζόντων 

ποσοτήτων αποβλήτων εκσκαφών από τεχνικά/κατασκευαστικά έργα, τα οποία θα πρέπει 

υποχρεωτικά να απομακρυνθούν από τον χώρο του έργου. Τα συγκεκριμένα απόβλητα, τα 

οποία δεν εμπίπτουν στο σημείο γ του άρθρου 10 «Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής»  

του Ν. 4042/2012 ούτε στο σημείο δ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 «Πεδίο εφαρμογής-

Εξαιρέσεις» της ΚΥΑ 36259/2010, θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 

29 «Ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης» του Ν. 4042/2012. Αρμόδιος οργανισμός για την 

εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν. 4042/2012 στο συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων είναι ο 
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Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης καθώς το συγκεκριμένο ρεύμα εντάσσεται στα «άλλα 

προϊόντα» του Ν.2939/2001 και η διαχείρισή του εξειδικεύεται στην ΚΥΑ 36259/2010.  

Για την οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης του ειδικού ρεύματος των 

Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ο ΕΟΑΝ έχει εγκρίνει 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Κατά συνέπεια, τα νομίμως αδειοδοτημένα 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι αρμόδια να οργανώσουν τις εργασίες 

διαχείρισης και του συγκεκριμένου υπο-ρεύματος (περίσσεια εκσκαφών) αποβλήτου, το 

οποίο αποτυπώνεται στον κωδικό 17 05 04 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. 

 Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το άρθρο 29 του Ν.4042/2012 επιτρέπει 

αποκλίσεις από την ιεράρχηση για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων κάτω από 

συγκεκριμένες περιστάσεις. Οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να είναι δυνατές μόνο εάν 

μπορεί να δικαιολογηθούν από την ανάλυση του κύκλου ζωής των αποβλήτων. Αρμόδια 

όργανα για την διαπίστωση των συγκεκριμένων περιστάσεων είναι τα εγκεκριμένα 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές για την 

έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και την επίβλεψη υλοποίησης του εκάστοτε έργου.  

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ και των αρμόδιων αρχών αδειοδότησης για 

την εφαρμογή ή μη της παρέκκλισης του άρθρου 29, θα εκπονείται με δαπάνη του ΣΣΕΔ 

ΑΕΚΚ, Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (από διαπιστευμένο προς τούτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα της μελέτης θα είναι δεσμευτικό 

για το Σύστημα  και τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου υλοποίησης του έργου.  

Η αναφορά στην παρούσα εγκύκλιο είναι υποχρεωτική σε όλες τις Αποφάσεις Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων τεχνικών/κατασκευαστικών  έργων. 

Από την έκδοση της παρούσης, παύει να ισχύει η εγκύκλιος Υπ. Αρ. Πρωτ.: οικ. 4834/25-1-

2013 

Η παρούσα εγκύκλιος να αποσταλεί άμεσα στον ίδιο πίνακα αποδεκτών της εγκυκλίου Υπ. 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 4834/25-1-2013 
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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003757/13 

προς την Επιτροπή 

Nikos Chrysogelos (Verts/ALE) 

(3 Απριλίου 2013) 

Θέμα: Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων Εκσκαφών από Δημόσια Έργα 

Με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) (402) ενσωματώθηκε στο 
Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 98/2008/EK, στο σκέλος που αφορά στην διαχείριση 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (AEKK). Στo άρθρο 7 της 
εν λόγω ΚΥΑ γίνεται διάκριση στον τρόπο με τον οποίο υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν οι παραγωγοί/κάτοχοι των ΑΕΚΚ, ανάλογα με την προέλευση, σε 
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ΑΕΚΚ που παράγονται από Ιδιωτικά Έργα και σε ΑΕΚΚ που παράγονται από 
Δημόσια Έργα. Στις 25.1.2013, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε και σε περαιτέρω 
διαφοροποίηση στα ΑΕΚΚ των δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε 
διευκρινιστική εγκύκλιο 4834/2013 (403) όπου αναφέρεται « …  Σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα από τις διατάξεις της ΚΥΑ δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της 

περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα » . Η Ελλάδα 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κράτη μέλη που αναφέρουν στην ΕΕ πολύ χαμηλά 
επίπεδα κατά κεφαλήν παραγωγής ΑΕΚΚ (0,37 τόνου σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό 
μέσο όρο 0,94) πράγμα που η Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος εκτιμά ότι οφείλεται σε 
έλλειψη ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές (404). 

Ερωτάται η Επιτροπή: 
 Είναι συμβατή με την Οδηγία 98/2008/EK, η διάκριση που υφίσταται στην ΚΥΑ 
36259/2010 ως προς την υποχρέωση διαχείρισης των ΑΕΚΚ, μεταξύ Δημόσιων και 
Ιδιωτικών έργων; 
 Τα χώματα και οι πέτρες που εκσκάπτονται κατά την διαδικασία κατασκευής 
Δημοσίων Έργων, αποτελούν «Απόβλητα» υπό την έννοια της Οδηγίας 98/2008/EK; 
Αν ναι, είναι συμβατή με την Οδηγία 98/2008/EK η εγκύκλιος 4834/2013 δεδομένου 
ότι εξαιρεί από την υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης, την περίσσεια εκσκαφών 
από Δημόσια έργα; 
 Γνωρίζει αντίστοιχες εξαιρέσεις (αποχαρακτηρισμό Αποβλήτων Εκσκαφών από 
Δημόσια Έργα) που υφίστανται σε άλλο κράτος μέλος; 
 Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να συμβάλει στην εκπόνηση πιο πλήρων και 
ακριβών αναφορών σχετικά με την παραγωγή και ανακύκλωση ΑΕΚΚ σε όλα τα 
κράτη μέλη; 
 Θα ήταν διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να 
συμβάλει στη διαμόρφωση κινήτρων που θα προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση 
δευτερογενών υλικών τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία ΑΕΚΚ; 

 

 

 

Απάντηση του κ. Potočnikon εξ ονόματος της Επιτροπής 

(8 Μαΐου 2013) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τον Νόμο 4042/2012 (405) με τον οποίο 
μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2008/98/ΕΚ (406) για τα απόβλητα (οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα). Με τον εν λόγω νόμο, μεταφέρονται στην εθνική έννομη 
τάξη οι διατάξεις της οδηγίας πλαισίου κατά τρόπο πλήρη και αποτελεσματικό. Η 
Επιτροπή δεν είχε γνώση της ερμηνευτικής εγκυκλίου στην οποία αναφέρεται το 
Αξιότιμο Μέλος. Ωστόσο, η εγκύκλιος αυτή αναφέρεται σε μια απόφαση του 2010 
που είναι προγενέστερη του εθνικού νόμου μεταφοράς και έναντι της οποίας 
υπερισχύει ο εν λόγω νόμος. 
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Σε κάθε περίπτωση, οι νομικές υποχρεώσεις που προβλέπει η οδηγία πλαίσιο δεν 
κάνουν διάκριση μεταξύ των αποβλήτων που παράγονται από τον δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα . Το χώμα και οι πέτρες που εκσκάπτονται κατά τη διαδικασία 
κατασκευής δημοσίων (και ιδιωτικών) έργων αποτελούν απόβλητα εάν ο κάτοχος των 
υλικών αυτών τα απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να τα απορρίψει σύμφωνα 
με τον ορισμό των αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
οδηγίας πλαισίου. Αν χαρακτηριστούν απόβλητα, πρέπει να υποβληθούν σε 
διαδικασία ανάκτησης, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, έτσι ώστε να 
συνεισφέρουν στο στόχο του 70 % που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της 
οδηγίας πλαισίου· ή, ως τελευταία λύση, να αποτεθούν ασφαλώς. 

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη σχετικά με τέτοιες εξαιρέσεις σε άλλα κράτη μέλη. 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου, καθώς και για την προσέγγιση προς τον 
προαναφερθέντα στόχο. Με βάση τις πληροφορίες που θα λάβει από τα κράτη μέλη, 
η Επιτροπή θα δημοσιεύει έκθεση εφαρμογής έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014. 

Η Επιτροπή παρέχει ήδη τεχνική βοήθεια προς την Ελλάδα σε θέματα αποβλήτων 
μέσω της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, που συστάθηκε το 2011. Η αξιοποίηση και 
ανάκτηση των αποβλήτων αντί της απόρριψής τους σε χώρους υγειονομικής ταφής 
είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα. 

 



 

 

Τυποποίηση κειμένων για έλεγχο παράνομων απορρίψεων ΑΕΚΚ - ΟΤΑ Α βαθμού 

 

 

 

 

Είδος  Ενέργειας / Αρμόδια 

Υπηρεσία 
Νομικό πλαίσιο Σκεπτικού Πρότυπο κείμενο 

Ανάθεση  Τεχνικού Έργου 

/Έργα Καθαρισμού 

(με διαγωνισμό ή απευθείας) 

 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ] 

Έχοντας υπόψη: 

• Τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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». 

• Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001): «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

• Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β): «Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)» 

Πριν από την έναρξη των  εργασιών ή των έργων τεχνικών 
υποδομών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: 

1. Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που 
θα παραχθούν από τη δραστηριότητά του, σύμφωνα με 
το τυποποιημένο έντυπο που θα παραλάβει από την 
Επιβλέπουσα υπηρεσία. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του  με 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή 
υπεύθυνη δήλωση του  ότι θα συνεργασθεί με 
εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να καταθέσει στην 
Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες, βεβαίωση 
παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 
(εδ.β.3) του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α 
36259/1757/Ε103/10(ΦΕΚ1312 Β’). 
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Χορήγηση ή/και 

αναθεώρηση  Αδειών 

Δόμησης για ανέγερση 

κτιρίων, κατεδαφίσεις, 

επισκευές. 

 

[ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ] 

Έχοντας υπόψη: 

• Τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): 

«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». 

• Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001): 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 

Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες 

διατάξεις» 

• Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β): 

«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)» 

Ο Κύριος του έργου της οικοδομικής άδειας ή, αν έχει αναθέσει το έργο, ο 
Μηχανικός αυτού, υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία: 

• Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από 
τη δραστηριότητά του, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο που θα 
παραλάβει από το Γραφείο Δόμησης. Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον 
διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 
Για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
το Ν.2939/01 και την, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ο διαχειριστής 
υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες 
πολεοδομικές υπηρεσίες, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2 % επί 
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (σύμφωνα με την εκτίμηση της 
ΔΟΥ) αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του  με εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του  ότι θα 
συνεργασθεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  
Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης 
των ΑΕΚΚ, να καταθέσει στην Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες, 
Βεβαίωση Οριστικής Παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 (εδ.β.3) 
του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10(ΦΕΚ1312 Β’). 
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Τοποθέτηση κάδων 

συλλογής  ΑΕΚΚ (μπάζα)σε 

δημόσιο χώρο 

 

[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ Α 

ΒΑΘΜΟΥ] 
 

Έχοντας υπόψη: 

6. Τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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». 

7. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001): «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

8. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β): «Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)» 

 
Για την τοποθέτηση του  μέσου προκαταρκτικής αποθήκευσης 
ΑΕΚΚ (κάδου), μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου θα 
προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, με τις 
παρακάτω διατυπώσεις: 
 

1. Ο Συλλέκτης – Μεταφορέας του κάδου είναι κάτοχος 
Άδειας Συλλογής Μεταφοράς Στερεών μη Επικινδύνων 
Αποβλήτων που περιέχει κωδικούς της κατηγορίας 17 -
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) με αριθμό Αδείας……… 

 
2. Ο Συλλέκτης – Μεταφορέας του κάδου είναι 

συμβεβλημένος/θα συμβληθώ (διαγράφεται αναλόγως) 
με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ στην Περιφερειακή Ενότητα του Έργου. 

 
3. Τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη, 

συμβεβλημένη με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Μονάδα Ανάκτησης, 
που θα  υποδείξει το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. 
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Άδεια Τομής Οδοστρώματος 

 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ] 

Έχοντας υπόψη: 

9. Τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13.2.2012): «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». 

10. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79Α/06.08.2001): «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 

11. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β): «Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)» 

Πριν από την έναρξη των  εργασιών Τομής Οδοστρώματος, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία: 

• Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που 
θα παραχθούν από τη δραστηριότητά του, σύμφωνα με 
το τυποποιημένο έντυπο που θα παραλάβει από την 
Επιβλέπουσα υπηρεσία. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του  με 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή 
υπεύθυνη δήλωση του  ότι θα συνεργασθεί με 
εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 
36259/1757/Ε103/10(ΦΕΚ1312 Β’). 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των 
εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να καταθέσει στην 
Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες, βεβαίωση 
παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 
(εδ.β.3) του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α 
36259/1757/Ε103/10(ΦΕΚ1312 Β’). 



 

 

 

Πλεονεκτήµατα απο ορθή εφαρµογή του Ν. 4042/2012 στα ΑΕΚΚ 

1. Προστασία των οικοσυστηµάτων λόγω του ελέγχου των παράνοµων 

απορρίψεων αλλά και της εξοικονόµησης των φυσικών πόρων απο την 

επαναχρησιµοποίηση των ανακυκλωµένων αποβλήτων. 

2. ∆ηµιουργία νέου φορολογητέου πλούτου 

3. Ενίσχυση του ΕΟΑΝ µέσω των εισφορών που θα εισπραχθούν 

4. ∆ηµιουργία νέων, πράσινων θέσεων εργασίας 

5. Εφαρµογή Κυκλικής Οικονοµίας στο µεγαλύτερο κατά βάρος και 

κατ΄όγκο ρεύµα αποβλήτων στην ΕΕ. 

6. Συµµόρφωση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στις υποχρεώσεις της 

αναφορικά µε την στοχοθεσία της Οδηγίας 98/2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Καταστατικό ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ 

 

 

 

 

 

 



99 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


