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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ

υποχρεούται να καταρτίζει

εφαρμογή του συστήματος

διαχείρισης και τον τρόπο

βάση της ΚΥΑ. Η παρούσα

τον προγραμματισμό του

 

Η ετήσια έκθεση θα αποτελεί

την ορθή λειτουρ

διαχείρισης των ΑΕΚΚ

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε΄΄.   
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την ΚΥΑ 36259/2010 (Αρθρ. 8, παρ.6) κάθε

καταρτίζει λεπτομερή έκθεση σχετικά

συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής

τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων

παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ

προγραμματισμό του συστήματος για το επόμενο έτος

θα αποτελεί ένα στοιχείο ελέγχου του Ε

λειτουργία και την εφαρμογή της εναλλακτικής

των ΑΕΚΚ του ΣΣΕΔ ΄΄ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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παρ.6) κάθε ΣΣΕΔ 

σχετικά με την 

συλλογικής εναλλακτικής 

υποχρεώσεων τους 

μεταξύ άλλων και 

επόμενο έτος. 

του Ε.Ο.Αν. για 

της εναλλακτικής 

΄΄ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ 
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1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

 

Επωνυμία 

Διακριτικός τίτλος 

ΦΕΚ Σύστασης 

Αριθμός καταστατικού

ΦΕΚ τροποποίησης 

ΑΦΜ εταιρίας 

ΔΟΥ 

Αριθμός έγκρισης Ε.Ο

 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τηλ. επικοινωνίας 

Φαξ 

Ιστοσελίδα 

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Δ/νων Σύμβουλος 

Υπεύθυνος παροχής στοιχείων

διαχείρισης & οικονομικών

στοιχείων συστήματος
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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ΑΕΚΚ 

ΑΝΩΝΥΜΗ  

ΑΕΚΚ 

−08−2012 

2013 

ΠΡΙΦΤΗ 11 - 

ΚΟΡΩΠΙ 

 

aekkattikis@gmail.com 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜ

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο

Αποβλήτων(Απόφαση

ρεύματα αποβλήτων

παρουσιάζονται στον

 

Α/Α ΡΕΥΜΑ

 
1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ

 
 

3 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

 
 
 

4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

το Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου

Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.) τα διαχειριζόμενα

αποβλήτων, εφόσον δεν περιέχουν επικίνδυνες

στον παρακάτω πίνακα: 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ 

 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 

 
17 05 04 

Χώματα
που
επικίνδυνα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ 
ΥΛΙΚΑ 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 Πλακάκια

 
 

17 01 07 

Μείγμα

Κεραμικών
εκείνων

επικίνδυνες

17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

17  03 02 Μείγμα

17 04 01 Χαλκός

17 04 02 

17 04 05 Σίδηρος

17 04 07 Ανάμεικτα

17 04 11 Καλώδια

 
17 05 06 

Mπάζα
εκτός

περιέχουν

 
10 13 14 σκυροδέματος

σκυροδέματος

 
01 04 13 

Απόβλητα

 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 
 

 
 

17 09 04 
Μεικτά

δομικών
κ κατεδαφίσεων

 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ 
 

 
 
 

17 09 04 

Μεικτά
δομικών
κ κατεδαφίσεων

περιέχουν

επικίνδυνες

5 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου 

διαχειριζόμενα είδη και 

περιέχουν επικίνδυνες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Χώματα και πέτρες 
που δεν περιέχουν 
επικίνδυνα υλικά 

Σκυρόδεμα 

Τούβλα 

Πλακάκια κ’ Κεραμικά 

Μείγμα Σκυροδέματος, 
Τούβλων και 

Κεραμικών εκτός 
εκείνων που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 

Ξύλο 

Γυαλί 

Πλαστικό 

Μείγμα ορυκτής 
ασφάλτου 

Χαλκός, Μπρούτζος, 
Ορείχαλκος 

Αλουμίνιο 

Σίδηρος, Χάλυβας 

Ανάμεικτα Μέταλλα 

Καλώδια εκτός  

Mπάζα εκσκαφών 
εκτός εκείνων που 

περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

Απόβλητα 
σκυροδέματος και 

λάσπη 
σκυροδέματος 

Απόβλητα από κοπή 
και πριόνισμα 

πέτρας  

 
Μεικτά απόβλητα 

δομικών κατασκευών 
κ κατεδαφίσεων 

Μεικτά απόβλητα 
δομικών κατασκευών 
κ κατεδαφίσεων εκτός 

εκείνων που 
περιέχουν υδράργυρο, 

PCBκ’ άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 
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Τα 1º ρεύμα αποτελείται

δηλαδή από χώματα

επικίνδυνες ουσίες. Τα

εργασίες αποχέτευσης

τεχνικά έργα. 

 

Το 2º ρεύμα προκύπτει

πραγματοποιείται διαλογή

αξιοποιήσιμα υλικά όπως

ξύλο, γυαλί, μέταλλα, 

 

Το 3º ρεύμα προκύπτει

πραγματοποιείται διαλογή

κυρίως από οπλισμένο

ξύλα. Επίσης περιέχει

και γυαλί. 

 

Το 4º ρεύμα προκύπτει

ανακαινίσεων κτιρίων

κεραμικά, πλαστικά

σκυροδέματος και τούβλων
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αποτελείται κυρίως από απόβλητα εκσκαφών

χώματα και πέτρες χωρίς όμως περιεκτικότητα

ουσίες. Τα απόβλητα αυτά προκύπτουν συνήθως

αποχέτευσης και οδοποιίας καθώς και από

προκύπτει από έργα κατεδάφισης στα οποία

πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή και π

υλικά όπως άοπλο σκυρόδεμα, τούβλα

μέταλλα, κ.λ.π. 

προκύπτει από εργασίες κατεδάφισης στις οποίες

πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή. Το ρεύμα αυτό αποτελείται

οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά

περιέχει σε μικρότερες ποσότητες μέταλλα

προκύπτει συνήθως από εργασίες επισκευών

κτιρίων. Το ρεύμα αυτό αποτελείται κυρίως

πλαστικά, ξύλα και γυαλί ανάμεικτα με 

και τούβλων σε μικρά ποσοστά.  
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απόβλητα εκσκαφών, 

περιεκτικότητα σε 

προκύπτουν συνήθως από 

και από μεγάλα 

στα οποία όμως 

και προκύπτουν 

τούβλα, πλακάκια, 

στις οποίες δεν 

αυτό αποτελείται 

τούβλα, κεραμικά και 

μέταλλα, πλαστικό 

επισκευών και 

αποτελείται κυρίως από 

με απόβλητα 
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1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ως έδρα το δήμο Κορωπίου

Πρόφη και Αντ. Πρίφτη

συστήματος είναι ο νομός

με μια (1) μονάδα στην
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Α.Ε.Κ.Κ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α

Κορωπίου στη συμβολή των οδών Γεωργίου

Πρίφτη, αρ. 11. Η γεωγραφική εμβέλεια του

είναι ο νομός Αττικής. Για το έτος 2014 συνεργάστηκε

μονάδα στην ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου.  
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ΑΤΤΙΚΗΣ  Α.Ε.» έχει 

οδών Γεωργίου 

εμβέλεια του 

συνεργάστηκε 
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1.5 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
αποτελεί μια ανώνυμη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
χιλιάδες (60.000) ευρώ
ονομαστικές μετοχές
κάθε μία. Παρακάτω παρατίθενται
πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. Μέτοχοι
 

 
Α/Α 

1 Παναγιώτης
Δ. 

2 Γρηγόριος
Δ. 

 

1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ

Για το έτος 2014 δεν

απαιτούμενες εργασίες

διοικητικού συμβουλίου

Εξωτερικοί συνεργάτες

Λογιστική υποστήριξη

Παπαμιχάλης Κων/νος

Κύπρου 51, Κορωπί

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2014 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΣΕΔ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Α.Ε.Κ.Κ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού δικαίου

χαρακτήρα με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο
 (60.000) ευρώ και κατανέμεται σε εξακόσιες

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) 
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των μετόχων

Μέτοχοι του ΣΣΕΔ 

 
Στοιχεία 

Ποσοστό 
μετοχικού 
κεφαλαίου 

(%) 

Μετοχικό
κεφάλαιο

Παναγιώτης 
Δ. Κυριακού 

50 

Γρηγόριος 
Δ. Κυριακού 

50 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

δεν έγινε καμία πρόσληψη προσωπικού

εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τα άτομα

συμβουλίου του ΣΣΕΔ. 

συνεργάτες: 

υποστήριξη 

Κων/νος 

Κορωπί 

8 

ΑΤΤΙΚΗΣ  Α.Ε.» 
δικαίου μη 

κεφάλαιο εξήντα 
εξακόσιες (600) 
 (100) ευρώ η 
μετόχων στον 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

30.000 

30.000 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

προσωπικού.Όλες οι 

τα άτομα του 
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Νομική υποστήριξη

Ρίζος Δημήτριος 

Δικηγορικό Γραφείο 

Σύμβουλος σε θέματα

Μπάρλα Μαρία 

Παιανία. 

 

 

 

 

1.7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ

 

Την υποδομή του ΣΕΔ

συμβολή των οδών Γ

εξοπλισμένα με έναν

καθώς και τα ανάλογα

διαδικτυακής επικοινωνί
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υποστήριξη 

Γραφείο –Λεωφόρος Αλεξάνδρας 53, Αθήνα

θέματα εναλλακτικής διαχείρησης 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

του ΣΕΔ αποτελούν τα γραφεία με

οδών Γ.Πρόφη & Α.Πρίφτη, αρ.11. Τα γραφεία

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν

ανάλογα υποστηρικτικά συστήματα τηλεφωνικής

επικοινωνίας. 
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Αθήνα 

με έδρα στη 

Τα γραφεία είναι 

έναν εκτυπωτή 

τηλεφωνικής και 
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1.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θέσεις με διακεκομένη

 

 

1.9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Δεν υπάρχει εσωτερικός
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΣΕΔ 

διακεκομένη γραμμή δεν έχουν πληρωθεί. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

εσωτερικός κανονισμός. 
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2.      ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας

ενημερώσει αρκετούς

δίνοντας τους κίνητρα

υπάρξει περαιτέρω ενδιαφέρον

Το αποτέλεσμα της λειτουργίας

με τις προβλέψεις

ενημέρωση των υπόχρεων

σχετικά με την ανακύκλωση

μέχρι και το τέλος του

απόρριψη αποβλήτων

Προς το τέλος του έτους

κάποιους διαχειριστές

μεγάλο δημόσιο έργο

σχολικών συγκροτημάτων
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

χρόνο λειτουργίας του το ΣΣΕΔ  προσπάθησε

αρκετούς παραγωγούς και διαχειριστές 

κίνητρα να ενταχθούν στο σύστημα χωρίς

περαιτέρω ενδιαφέρον.  

της λειτουργίας του ΣΣΕΔ δεν απέδωσε

προβλέψεις καθώς υπήρχε ελάχιστη έως

των υπόχρεων παραγωγών-διαχειριστών

ανακύκλωση και το υπάρχον νομοθετικό

τέλος του έτους.Επίσης παρατηρήθηκε ανεξέλεγκτη

αποβλήτων σε διάφορους μη αδειοδοτημέμους

του έτους εκδηλώθηκε ενα μικρό ενδιαφέρον

διαχειριστές.Επιπλέον, το σύστημα συμβλήθηκε

έργο το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή

συγκροτημάτων στον νομό.  
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προσπάθησε να 

διαχειριστές αποβλήτων 

χωρίς όμως να 

απέδωσε σύμφωνα 

έως μηδενική 

διαχειριστών ΑΕΚΚ 

νομοθετικό πλαίσιο 

παρατηρήθηκε ανεξέλεγκτη 

αδειοδοτημέμους χώρους. 

ενδιαφέρον από 

συμβλήθηκε με ένα 

την κατασκευή 14 
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3.    ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κατά το 2ο εξάμηνο του

αρκετοί κατασκευαστές

την εναλλακτική διαχείριση

διαχειριστές. Προς το

συνεργαστεί με μια εταιρία

σχολικών συγκροτημάτων

 

Παραγωγοι: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ

 
 

ΑΤΕΣΕ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ
7 ΔΗΜΟΥΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ

ΣΔΙΤ

 

 

Αναφορικά με τους

ενημερώθηκαν από το

συλλογής και μεταφοράς

με το υπάρχον νομοθετικό

σε όλες τις απαιτούμενε

με τους διαχειριστές που
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ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

εξάμηνο του 2014 έγινε προσπάθεια να ενημερωθούν

κατασκευαστές δημοσίων ή ιδιωτικών έργων σχετικά

εναλλακτική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και

Προς το τέλος του έτους το σύστημα κατάφερε

μια εταιρία που ανέλαβε την κατασκευή

συγκροτημάτων στον νομό Αττικής.  

ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΝΟΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 14 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ 
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ 
ΣΔΙΤ 

 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΕΒΕ 

 
 

1.063,60 
 

τους διαχειριστές, οι περισσότεροι

από το σύστημα δεν είχαν την απαραίτητη

μεταφοράς ΑΕΚΚ.Αρκετοί δεν ήταν ενήμεροι

νομοθετικό πλαίσιο,εγγυήθηκαν όμως να

απαιτούμενες ενέργειες.Παρακάτω παρατίθεται

διαχειριστές που συμβλήθηκαν με το σύστημα. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ       

να ενημερωθούν 

έργων σχετικά με 

καθώς και αρκετοί 

σύστημα κατάφερε να 

κατασκευή 14 νέων 

ΠΟΣΟ(€) 

 
 

4.892,56 
 

περισσότεροι που 

απαραίτητη άδεια 

ενήμεροι σχετικά 

όμως να προβούν 

παρατίθεται πίνακας 
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Διαχειριστές: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
18/12/2014 

ΓΚΙΟΥΜΕ 
ΘΕΟΔΩΡΑ 

 
 

22/12/2014 

ΧΟΥΝΤΑΣ  
ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
& ΣΠΥΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΠΕ 

 

Στην επικοινωνία του

μεταφορείς ΑΕΚΚ διαπιστώθηκε

συλλογής και μεταφοράς

κάποιο σύστημα καθώς

τους φαίνονται υψηλές

κερδοσκοπούν διάφοροι

χρεώνοντας μικρά ποσά
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 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΦΜ/ΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

066787452 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΑ 51 
ΚΟΡΩΠΙ 

 
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 
095762446 
ΠΑΙΑΝΙΑ 

ΧΡ. 
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 

11 ΠΑΙΑΝΙΑ 

επικοινωνία του συστήματος με αρκετούς συλλέκτες

ΑΕΚΚ διαπιστώθηκε οτι αρκετοί παρότι έχουν

μεταφοράς δεν προτίθενται να συμβληθούν

καθώς οι εισφορές για την εναλλακτική

φαίνονται υψηλές.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

διάφοροι επιτήδειοι σε παράνομες χωματερές

μικρά ποσά για την απόθεσή τους. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
3 ΕΤΗ 

ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 
 
 

3 ΕΤΗ 

αρκετούς συλλέκτες-

παρότι έχουν άδεια 

συμβληθούν με 

εναλλακτική διαχείριση  

αποτέλεσμα να 

παράνομες χωματερές 
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4.  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

4.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα τελευταία χρόνια παρά

βρίσκεται η χώρα μας

αποτελεί έναν από τους

οικονομίας και μπορεί

α)Δημόσια Έργα 

β)Ιδιωτικά Έργα 

Σύμφωνα με στοιχεία

και της ΕΛΣΤΑΤ 

οικοδομικών αδειών

δημοσιονομικής κρίσης

παραγωγή 500.000 τόνων

να είναι λανθασμένη

εκσκαφών 17 05 04), 

συνήθως επαναχρησιμοποιείται

απόθεση σε διάφορους

ακριβής υπολογισμός

περιφέρεια Αττικής. 

 

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

Το ΣΣΕΔ δραστηριοποιήθηκε

εξάμηνο του 2014.Κατά

ποσότητες που παρουσιάζονται

και ανά κατηγορία ΕΚΑ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ 

χρόνια παρά την δυσχερή οικονομική κατάσταση

χώρα μας, η οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί

από τους σημαντικότερους τομείς της

μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες

στοιχεία από διοικητικές πηγές (Πολεοδομίες

ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται συρρίκνωση στην

αδειών καθώς και δημοσίων έργων εξαιτίας

κρίσης.Για το έτος 2014 υπάρχει μια εκτίμηση

 500.000 τόνων ΑΕΚΚ.Βέβαια, αυτή η εκτίμηση

λανθασμένη γιατί το 1ο ρεύμα αποβλήτων

 17 05 04), δεν μπορεί να υπολογιστεί σωστά

επαναχρησιμοποιείται στο ίδιο έργο ή καταλήγει

διάφορους χώρους.Συνεπώς δεν είναι ασφαλής

υπολογισμός των παραγομένων ποσοτήτων ΑΕΚ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΕΚΚ 

δραστηριοποιήθηκε μετά από την έγκρισή

 2014.Κατά το διάστημα αυτό διαχειρίστηκε

παρουσιάζονται παρακάτω ανά ρεύμα αποβλήτου

κατηγορία ΕΚΑ: 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

κατάσταση που 

εξακολουθεί να 

τομείς της ελληνικής 

επιμέρους κατηγορίες: 

Πολεοδομίες) καθώς 

στην έκδοση 

έργων εξαιτίας της 

μια εκτίμηση για 

εκτίμηση πιθανόν 

αποβλήτων(Απόβλητα 

υπολογιστεί σωστά καθώς 

καταλήγει προς 

είναι ασφαλής ο 

ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην 

έγκρισή του το 2ο 

διαχειρίστηκε τις 

ρεύμα αποβλήτου 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΕΚΚ 
(ΤΟΝ) 

 
 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΚΣΚΑΦΩΝ

 
194 

 

 

Πίνακας & γράφημα

ρεύμα 
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ 
ΥΛΙΚΑ 

 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

 
1237 

 
4,5 

γράφημα: Ποσότητες διαχειριζόμενων ΑΕΚΚ
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ 

 
3 
 

 

διαχειριζόμενων ΑΕΚΚ ανά 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κ' 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΑ 
ΥΛΙΚΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ
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Κωδικοί ΕΚΑ

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

17 05 04

17 05 06

17 09 04

 

Πίνακας & γράφημα

κωδικό ΕΚΑ 

 

Τα απόβλητα παραδόθηκαν

διαχειριστές στην συμβεβλημένη

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Κωδικοί ΕΚΑ Ποσότητες ΑΕΚΚ (ΤΟΝ

17 01 01 - 

17 01 02 - 

17 01 03 - 

17 01 07 751,5 

17 02 01 53,4 

17 02 02 - 

17 02 03 25,2 

17 03 02 - 

17 05 04 194 

17 05 06 406,9 

17 09 04 7,5 

γράφημα: Ποσότητες διαχειριζόμενων ΑΕΚΚ

παραδόθηκαν από όλους τους υπόχρεους

στην συμβεβλημένη με το σύστημα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕΒΕ. 

17 01 17 01 
03

17 01 
07

17 02 
01

17 02 
02

17 02 
03

17 03 
02

Κωδικοί ΕΚΑ

16 

ΑΕΚΚ (ΤΟΝ.) 

 

διαχειριζόμενων ΑΕΚΚ ανά 

τους υπόχρεους 

σύστημα μονάδα 

17 03 17 05 
04

17 05 
06

17 09 
04
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4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα απόβλητα ελέχθηκαν

στοιχεία και αποθηκεύθηκαν

στο συγκρότημα θραύσης

μικρή και τα συγκροτήματα

για να λειτουργήσουν

επεξεργάστηκαν το 2015.

Τα συγκεκριμένα αναμένεται

υλικά:άμμος ανακύκλωσης

διαλογής, σκύρα οδοστρωσίας

Αναφορικά με τα απόβλητα

χρησιμοποιήθηκαν προς

λατομικού χώρου. 
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ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ελέχθηκαν για τυχόν μικροπροσμίξεις σε ακατάλληλα

αποθηκεύθηκαν για την μετέπειτα επεξεργασί

συγκρότημα θραύσης.Επειδή η ποσότητα των ΑΕΚΚ

συγκροτήματα θραύσης απαιτούν μεγάλες ποσότητες

λειτουργήσουν,παρέμειναν αποθηκευμένα

το 2015. 

συγκεκριμένα αναμένεται να παράγουν τα 

ανακύκλωσης Β’ διαλογής, 3Α προδιαλογής

οδοστρωσίας, χαλίκι και ψηφίδα Β’ διαλογής

τα απόβλητα κωδικών 17 05 04 και

χρησιμοποιήθηκαν προς αποκατάσταση του παρακείμενου

17 

σε ακατάλληλα 

επεξεργασία τους 

των ΑΕΚΚ ήταν 

μεγάλες ποσότητες 

αποθηκευμένα και 

τα αντίστοιχα 

προδιαλογής, 3Α Β’ 

διαλογής. 

και 17 05 06 

παρακείμενου 
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5.  ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ

 

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση

στους παραγωγούς είτε

με τους παραγωγούς

ελέγχους.Το μόνο που

καταγραφή όλων των

Αττικής και πόσα από

σύστημα εναλλακτικής

Η παρακολούθηση των

δυσκολίες καθώς δεν

ΑΕΚΚ με συνέπεια να

ρήψη μπαζών σε μη εγκεκριμένους

ελεγχθούν οι μονάδες

επισκέψεις, αν εφαρμόζουν

εφαρμόζεται εναλλακτική

Πραγματοποιήθηκαν

μονάδα και διαπιστώθηκε

είσοδο τους ελέγχονται

αποβλήτων,στην 

γεφυροπλάστιγγα,καταγράφονται

αντίστοιχο παραστατικό

απορρίψουν το φορτίο

χειροδιαλογή και αποθηκεύεται
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ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί

παραγωγούς είτε στους διαχειριστές των ΑΕΚΚ Αναφορικά

παραγωγούς είναι δύσκολο αυτό να συμβεί με επιτόπιους

μόνο που μπορεί να γίνει είναι η παρακολούθηση

όλων των έργων που δημοπρατούνται στην περιφέρεια

πόσα από αυτά είναι συμβεβλημένα με

εναλλακτικής διαχείρησης. 

παρακολούθηση των διαχειριστών επίσης συναντά

καθώς δεν μπορούν να ελεγχθούν οι μεταφορείς

συνέπεια να οργιάζει τα τελευταία χρόνια η

σε μη εγκεκριμένους χώρους.Βέβαια είναι

μονάδες διαλογής και επεξεργασίας, με

εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα

εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση των

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις στην συμβεβλημένη

διαπιστώθηκε ότι τα εισερχόμενα φορτία

ελέγχονται ως προς την παρουσία επικίνδυνων

στην συνέχεια ζυγίζονται 

γεφυροπλάστιγγα καταγράφονται τα στοιχεία τους, εκδίδεται

παραστατικό και οδηγούνται σε κατάλληλο χώρο

φορτίο τους.Αυτό στην συνέχεια υπόκειται

και αποθηκεύεται ώστε να επεξεργαστεί αργότερα

18 

πραγματοποιηθεί είτε 

ΑΕΚΚ.Αναφορικά 

ε επιτόπιους 

αρακολούθηση και 

στην περιφέρεια 

συμβεβλημένα με κάποιο 

συναντά κάποιες 

μεταφορείς των 

χρόνια η παράνομη 

είναι εφικτό να 

με έκτακτες 

μέτρα ώστε να 

ανακύκλωση των ΑΕΚΚ.   

συμβεβλημένη 

φορτία κατά την 

παρουσία επικίνδυνων 

ζυγίζονται στην 

τους, εκδίδεται το 

κατάλληλο χώρο για να 

συνέχεια υπόκειται σε 

ί αργότερα. 
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6.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πρωτεύον στόχος για

ενημέρωσης των διαχειριστών

πολεοδομίες) καθώς και

διαφημιστικών φυλλαδίων

σε φάση ολοκλήρωσης

της οποίας θα ενημερώνεται

στοιχεία. 

Επίσης, έχει εκδηλωθεί

διαχειριστές να συμβληθούν

η αύξηση των συνεργαζόμενων

Τέλος, αναμένεται και

εργαστηριακών δοκιμών

η αξιολόγηση τους κατά

εργασίες συνίστανται

 

7.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Παρ’οτι δεν έχει γίνει κάποια

στην ευρύτερη περιοχή

ΑΕΚΚ είτε είναι συμβεβλημένοι

αρέσκονται να απορρίπτουν

και συγκεκριμένα στα

Αττικής έναντι χαμηλής

δραστηριοποιούνται 

ελάχιστες ποσότητες

επιτύχουν τους στόχους

πραγματοποιείται εναλλακτική
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

στόχος για το 2015 είναι η εντατικοποίηση

των διαχειριστών ΑΕΚΚ, των αρμόδιων φορέων

καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου

φυλλαδίων και ενημερωτικού υλικού.Ήδη

ολοκλήρωσης η δημιουργία ιστοσελίδας το περιεχόμενο

ενημερώνεται θα συμπληρώνεται συχνά

εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από

συμβληθούν με το σύστημα οπότε στόχος

συνεργαζόμενων εταιριών-ιδιωτών. 

αναμένεται και η ανάλυση των  αποτελεσμάτων

δοκιμών στα παραγόμενα ανακυκλωμένα

τους κατά πόσο αυτά είναι κατάλληλα και

συνίστανται.  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

γίνει κάποια καταγγελία στο σύστημα είναι

περιοχή, ότι οι περισσότεροι διαχειριστές

είναι συμβεβλημένοι με κάποιο σύστημα

απορρίπτουν τα μπάζα σε μη εγκεκριμένες

συγκεκριμένα στα παλιά Λατομεία Μαλέα στο Μαρκό

χαμηλής αμοιβής.Συνεπώς, τα συστήματα

δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια δεν διαχειρίζονται

ποσότητες ΑΕΚΚ με αποτέλεσμα να μην μπορούν

στόχους τους αλλά και γενικότερα

πραγματοποιείται εναλλακτική διαχείριση. 
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ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

εντατικοποίηση της 

αρμόδιων φορέων(π.χ. 

συνόλου μέσω 

υλικού Ήδη βρίσκεται 

το περιεχόμενο 

συμπληρώνεται συχνά με νέα 

από αρκετούς 

στόχος μας είναι 

αποτελεσμάτων των 

κυκλωμένα υλικά και 

κατάλληλα και για ποιές 

σύστημα είναι γνωστό 

διαχειριστές των 

σύστημα, είτε όχι, 

εγκεκριμένες μονάδες 

στο Μαρκόπουλο 

συστήματα που 

διαχειρίζονται παρά 

μην μπορούν να 

γενικότερα να μην 
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8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

8.1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια παρά

τους εμπλεκόμενους δημοσίους

διαχείριση το τοπίο

υπηρεσίες δόμησης 

επαρκώς πληροφορημένες

πρέπει να ακολουθήσουν

ΑΕΚΚ, και πιο συγκεκριμένα

περισσότεροι από τους

άδεια συλλογής-μεταφοράς

Αναφορικά με τα δημόσια

δεν συμπεριλαμβάνει

προυπολογισμό πολλές

να προσπαθεί με κάθε

Επιπλέον, όπως 

απόρριψη κάθε είδους

Μαρκόπουλο Αττικής

εναλλακτική διαχείριση

μολύνεται το περιβάλλον

διαφυγόντων κερδών

ανακύκλωση καθώς και

ανεργίας αφού δεν δημιουργούνται

ακόμα σημαντικοί λόγοι

8.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

Αρχικά όσον αφορά τα

υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα

τους ιδιώτες βεβαίωση

παραδόθηκαν σε

ανακύκλωση.Πολλές υπηρεσίες

συγκεκριμένη οδηγία
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

χρόνια παρά τις φιλότιμες προσπάθειες από

εμπλεκόμενους δημοσίους φορείς σχετικά με την εναλλακτική

τοπίο παραμένει ακόμα θολό.Από την

 και δημοπράτησης έργων οι οποίες

πληροφορημένες σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες

ακολουθήσουν και απο την άλλη οι διαχειριστές

συγκεκριμένα οι συλλέκτες-μεταφορείς

από τους οποίους δεν διαθέτουν καν την απαραίτητη

μεταφοράς.  

δημόσια έργα, ο φορέας που δημοπρατεί

συμπεριλαμβάνει το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης

πολλές φορές με συνέπεια ο ανάδοχος

με κάθε τρόπο να αποφύγει αυτό το κόστος

όπως προανέφερα, παρατηρείται ανεξέλ

είδους αποβλήτων στα παλιά λατομεία

Αττικής με συνέπεια να μην πραγματοποιείται

διαχείριση και αντιθέτως να επιβαρύνεται

περιβάλλον.Επίσης, η ύπαρξη μεγάλων

κερδών για όλες τις εταιρίες που εμπλέκονται

καθώς και η συμβόλη στην αύξηση του

δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας

σημαντικοί λόγοι που εντείνουν το πρόβλημα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

αφορά τα ιδιωτικά έργα είναι απαραίτητο οι

πιο συγκεκριμένα οι πολεοδομίες, να απαιτούν

βεβαίωση από κάποιο σύστημα ότι 

σε συνεργαζόμενη μονάδα

Πολλές υπηρεσίες ακόμα δεν ενάρμονίζονται

οδηγία.   
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προσπάθειες από όλους 

την εναλλακτική 

Από την μια οι 

οποίες δεν είναι 

ίες ενέργειες που 

διαχειριστές των 

μεταφορείς, καθώς οι 

την απαραίτητη 

δημοπρατεί το έργο 

διαχείρισης στον 

ανάδοχος του έργου 

κόστος. 

παρατηρείται ανεξέλεγκτη 

λατομεία στο 

πραγματοποιείται 

επιβαρύνεται και να 

μεγάλων ποσών 

εμπλέκονται με την 

του ποσοστού 

εργασίας είναι δυο 

απαραίτητο οι δημόσιες 

να απαιτούν από 

ότι τα ΑΕΚΚ 

μονάδα προς 

ενάρμονίζονται με την 
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Επίσης, στα δημοσία

περιβαλλοντικών όρων

τηρείται υποχρεωτικά

Ακόμα, θα πρέπει μέχρι

όλοι οι διαχειριστές

μεταφοράς.Ένα βήμα

ανάδοχοι δημοσίων

αδειοδοτημένους διαχειριστές

διαθέτουν να πρόβουν

επιβραβεύσουν όσους

νομοθετικό πλαίσιο. 

 

 

 

                                                                    

  

                                                                   

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2014 
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δημοσία έργα όταν κατατίθεται 

περιβαλλοντικών όρων να υπάρχει σαφής όρος αλλά

υποχρεωτικά σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση

πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να γίνει υποχρεωτικό

διαχειριστές των ΑΕΚΚ να διαθέτουν άδεια 

βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν

δημοσίων-ιδιωτικών έργων συνεργάζονταν

αδειοδοτημένους διαχειριστές ώστε να πιέσουν όσους

πρόβουν στις απαραίτητες διαδικασίες αλλά

όσους συμμορφώνονται με το 

 

                                                                    Για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

                Α.Ε.Κ.Κ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
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κατατίθεται η μελέτη 

όρος αλλά και να 

διαχείριση. 

γίνει υποχρεωτικό, 

άδεια συλλογής-

θα ήταν αν οι 

συνεργάζονταν μόνο με 

πιέσουν όσους δεν 

διαδικασίες αλλά και να 

το υπάρχον 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
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