
 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση Απολογισμού Σ.Σ.Ε.Δ. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε. 

 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2016 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Γενικές Πληροφορίες ......................................................................................................... 3 

1.1. Γενικά Στοιχεία ΣΣΕΔ .................................................................................................... 3 

1.2. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΣΕΔ ......................................................................................... 3 

1.3. Διαχειριζόμενο Είδος & Ρεύματα Αποβλήτων ............................................................... 4 

1.4. Γεωγραφική Κάλυψη ...................................................................................................... 5 

1.5. Μετοχική Σύνθεση ΣΣΕΔ ............................................................................................... 6 

1.6. Στοιχειά Απασχολούμενου Προσωπικού ....................................................................... 7 

1.7. Υποδομές & Εξοπλισμός ................................................................................................ 7 

1.8. Οργανωτική Δομή ΣΣΕΔ ................................................................................................ 8 

1.9. Εσωτερικός Κανονισμός ................................................................................................ 8 

2. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συστήματος ............................................................................. 9 

3. Συμβεβλημένοι Παραγωγοί – Διαχειριστές Αποβλήτων ............................................ 11 

4. Δίκτυο Συλλογής & Μεταφοράς .................................................................................... 26 

4.1. Γεωγραφική Κάλυψη & Συνεργασίες με ΟΤΑ ............................................................ 26 

4.2. Σημεία Συλλογής .......................................................................................................... 26 

5. Ποσότητες Αποβλήτων & Στατιστικά Στοιχεία ........................................................... 27 

6. Ενέργειες Επικοινωνίας ................................................................................................... 34 

7. Έλεγχος & Παρακολούθηση ........................................................................................... 36 

7.1. Χωροθέτηση των Σημείων Συλλογής ........................................................................... 36 

7.2. Οργάνωση της Συλλογής & Μεταφοράς των Αποβλήτων ........................................... 36 

7.3. Κέντρα Επεξεργασίας ................................................................................................... 37 

8. Προγραμματισμός Δράσεων Επόμενου Έτους ............................................................. 38 

9. Καταγγελίες από Τρίτους στο Σύστημα ....................................................................... 40 

10. Παρατηρήσεις - Δυσκολίες Εφαρμογής Ανακύκλωσης- Προτάσεις ................................. 41 

10.1. Παρατηρήσεις – δυσκολίες εφαρμογής ανακύκλωσης .............................................. 41 

10.2. Προτάσεις για Βελτίωση ............................................................................................ 43 



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2016 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 3 

1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010 (Αρθρ. 8, παρ.6) κάθε ΣΣΕΔ υποχρεούται 

να καταρτίζει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής 

ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων τους βάσει της ΚΥΑ. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

και τον προγραμματισμό του συστήματος για το επόμενο έτος. 

Η ετήσια έκθεση θα αποτελεί ένα στοιχείο ελέγχου του Ε.Ο.Αν. για την ορθή 

λειτουργία και την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ του ΣΣΕΔ 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε».  

 

1.1. Γενικά Στοιχεία ΣΣΕΔ  

 

 

Επωνυμία 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός τίτλος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Ε. 

ΦΕΚ Σύστασης ΦΕΚ 8075/02−08−2012 

Αριθμός καταστατικού 7386/2012 

ΦΕΚ τροποποίησης ΦΕΚ 6782/14-10-2013 

ΑΦΜ εταιρίας 800428553 

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμός έγκρισης Ε.Ο.Αν. 633/ 15-04-2014 

 

 

1.2. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΣΕΔ 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας Γ. ΠΡΟΦΗ & Α. ΠΡΙΦΤΗ 11 - Τ.Κ. 

19400 - ΚΟΡΩΠΙ 

Τηλ. επικοινωνίας 2106026165 

Φαξ 2106626143 

Ιστοσελίδα www.aekkattikis.gr 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο aekkattikis@gmail.com 

Δ/νων Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Υπεύθυνος παροχής στοιχείων 

διαχείρισης & οικονομικών στοιχείων 

συστήματος 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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1.3. Διαχειριζόμενο Είδος & Ρεύματα Αποβλήτων 

 

Το είδος αποβλήτων που διαχειρίζεται το σύστημα ανήκει στην κατηγορία 17 

του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): «Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών 

& Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ)». Σε όλα τα διαχειριζόμενα είδη αποβλήτων, δεν 

περιλαμβάνονται απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από 

αυτές.  

 

Πίνακας : Διαχειριζόμενα ρεύματα αποβλήτων 

Α/Α Ρεύμα Αποβλήτου Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

1 Απόβλητα Εκσκαφών 17 05 04 

Χώματα και πέτρες που 

δεν περιέχουν 

επικίνδυνα υλικά 

2 
Προδιαλεγμένα 

Υλικά 

17 01 01 Σκυρόδεμα 

17 01 02 Τούβλα 

17 01 03 Πλακάκια κ’ Κεραμικά 

17 01 07 

Μείγμα Σκυροδέματος, 
Τούβλων και 

Κεραμικών εκτός 
εκείνων που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
17 02 01 Ξύλο 

17 02 02 Γυαλί 
17 02 03 Πλαστικό 

17 03 02 
Μείγμα ορυκτής 

ασφάλτου 

17 04 01 
Χαλκός, Μπρούτζος, 

Ορείχαλκος 
17 04 02 Αλουμίνιο 

17 04 05 Σίδηρος, Χάλυβας 
17 04 07 Ανάμεικτα Μέταλλα 

17 04 11 

Καλώδια εκτός εκείνων 

που 

περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

17 05 06 

Mπάζα εκσκαφών 

εκτός εκείνων που 

περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

3 
Σύμμεικτα Απόβλητα 

Κατεδαφίσεων 
17 09 04 

Μεικτά απόβλητα 

δομικών κατασκευών 

κ κατεδαφίσεων 

4 

Απόβλητα 

Κατασκευών, 

Επισκευών, 

Ανακαινίσεων 

17 09 04 

Μεικτά απόβλητα 

δομικών κατασκευών 

κ κατεδαφίσεων εκτός 
εκείνων που 

περιέχουν υδράργυρο, 

PCB & άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 
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Κατηγοριοποιώντας τα παραπάνω προκύπτουν τέσσερα ρεύματα αποβλήτων. 

Τα 1º ρεύμα αποτελείται από απόβλητα εκσκαφών, δηλαδή από χώματα, πέτρες 

και μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή προέρχονται 

από ρυπασμένες τοποθεσίες. Τα απόβλητα αυτά προκύπτουν συνήθως από εργασίες 

αποχέτευσης και οδοποιίας, καθώς και από μεγάλα τεχνικά έργα. 

Το 2º ρεύμα προκύπτει από έργα κατασκευής και κατεδάφισης, στα οποία όμως 

πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή και προκύπτουν ξεχωριστά διαλεγμένα υλικά 

και αξιοποιήσιμα όπως άοπλο σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, ξύλο, γυαλί, μέταλλα 

κλπ.. 

Το 3º ρεύμα προκύπτει από εργασίες κατεδάφισης στις οποίες δεν 

πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή. Το ρεύμα αυτό αποτελείται κυρίως από 

αναμεμιγμένα δομικά υλικά όπως οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά 

και ξύλα. Επίσης, περιέχει σε μικρότερες ποσότητες μέταλλα, πλαστικό και γυαλί. 

Το 4º ρεύμα προκύπτει συνήθως από εργασίες επισκευών και ανακαινίσεων 

κτιρίων. Το ρεύμα αυτό αποτελείται κυρίως από κεραμικά, πλαστικά, ξύλα και γυαλί 

ανάμεικτα με απόβλητα σκυροδέματος και τούβλων σε μικρότερο ποσοστό.  

 

1.4. Γεωγραφική Κάλυψη 

 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» έχει ως έδρα 

το δήμο Κορωπίου στη συμβολή των οδών Γεωργίου Πρόφη και Αντ. Πρίφτη, αρ. 11. 

Η γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος είναι η Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτή 

καθορίστηκε βάσει του άρθρου 61 του Νόμου 1622/86. Η Περιφέρεια Αττικής 

καλύπτει περίπου 3.808 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός 

από την Αθήνα και τον Πειραιά, η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, το Λαύριο, ο Μαραθώνας, 

τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα και 

Αντικύθηρα και ένα μικρό μέρος της Πελοποννήσου έναντι του Πόρου και του 

νησιού Αγκίστρι. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός σύμφωνα με την Απογραφή 

Πληθυσμού 2011, ανέρχεται στους 3.828.434 κάτοικους.  

Το έτος 2016, εξακολούθησε να συνεργάζεται με την μονάδα επεξεργασίας 

ΑΕΚΚ «ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου και 

συγκεκριμένα στο 28º χλμ. Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, θέση Λαμπρικά – 

Μυντρέζα, Κορωπί Αττικής 
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1.5. Μετοχική Σύνθεση ΣΣΕΔ 

 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» αποτελεί 

μια ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αρχικό 

μετοχικό κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και κατανέμεται σε εξακόσιες 

(600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. 

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των μετόχων στον πίνακα 1. 

 

Α/Α Στοιχεία 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 

(%) 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

1 
Παναγιώτης Δ. 

Κυριακού 
50 30.000 

2 
Γρηγόριος Δ. 

Κυριακού 
50 30.000 

 

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου: 

Διευθύνων Σύμβουλος: Παναγιώτης Δ. Κυριακού 
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Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Δ. Κυριακού 

Γραμματέας: Δημήτριος Κυριακού 

 

1.6. Στοιχειά Απασχολούμενου Προσωπικού 

 

Το έτος 2016, το σύστημα δεν προχώρησε σε καμία πρόσληψη προσωπικού. 

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το ίδιο το διοικητικό 

συμβούλιο του ΣΣΕΔ. Ωστόσο, ορισμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες δόθηκαν σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι προσέφεραν λογιστική και νομική υποστήριξη 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιβαλλοντικά θέματα. 

 

1.7. Υποδομές & Εξοπλισμός 

 

Την υποδομή του ΣΣΕΔ αποτελούν τα γραφεία με έδρα στη συμβολή των οδών 

Γ. Πρόφη & Α. Πρίφτη, αρ. 11 στο Κορωπί. Τα γραφεία είναι εξοπλισμένα με έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν εκτυπωτή καθώς και τα ανάλογα υποστηρικτικά 

συστήματα τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας.  

Το λογισμικό που χρησιμοποιεί το ΣΣΕΔ για να παρακολουθεί την εύρυθμη 

λειτουργία των διαδικασιών διαχείρισης σε όλα τα στάδιά της, είναι το διαχειριστικό 

πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει για τις ανάγκες του συστήματος η SoftOne 

Technologies Α.Ε.. Επιπλέον, το προσωπικό για την παρακολούθηση των 

διαδικασιών χρησιμοποιεί και τα εργαλεία της Microsoft Office (Word, Excel κτλ.). 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ διατηρεί αρχεία των συμβάσεων και των οικονομικών του 

στοιχείων, καθώς και του συνόλου της γραμματειακής του δραστηριότητας. 
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1.8. Οργανωτική Δομή ΣΣΕΔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θέσεις με διακεκομμένη γραμμή δεν έχουν πληρωθεί. 

 

1.9. Εσωτερικός Κανονισμός 

 

Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός. 
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 2. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συστήματος 

 

Κατά τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του ΣΣΕΔ «ΑΕΚΚ Αττικής Α.Ε.» έχουν 

επιτευχθεί τα παρακάτω: 

α) Ενημέρωση και εμπλουτισμός ιστοσελίδας, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στα ΑΕΚΚ. 

β) Διπλασιασμός και πλέον των συνεργαζόμενων διαχειριστών ΑΕΚΚ. Οι 

συνεργαζόμενοι διαχειριστές αυξήθηκαν κατά 30 και έφτασαν τους 56.  

γ) Αύξηση των προθέσεων συνεργασίας με διαχειριστές κατά 133%.  

δ) Σημαντική αύξηση του συνόλου των εισερχόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ προς 

επεξεργασία της τάξης του 77%  

ε) Διαχείριση 15.000 τόνων περίπου ΑΕΚΚ διαφόρων κωδικών κατά ΕΚΑ. 

στ) Μείωση των προϊόντων ανακύκλωσης που διατέθηκαν σε δημόσια και ιδιωτικά 

έργα από τις συνεργαζόμενες Μονάδες της τάξης του 10%, γεγονός που φανερώνει 

την συνεχιζόμενη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και την έλλειψη 

εμπιστοσύνης στην ποιότητα των προϊόντων. 

ζ) Με συνεχείς επισκέψεις και ενημερώσεις στις υπηρεσίες δόμησης της Αττικής έχει 

επιτευχθεί σε μεγάλο ποσοστό η εφαρμογή της ΚΥΑ 36259. Το αποτέλεσμα φαίνεται 

από την αύξηση των συμβαλλόμενων έργων κατά 269% και πιο συγκεκριμένα από 29 

συμβαλλόμενα έργα το 2015 σε 78 το 2016.  

η) Τέλος, μετά την σύμπραξη με το ΣΣΕΔ «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», τα δύο συστήματα 

κινήθηκαν από κοινού και κατέθεσαν πρόταση τον Απρίλιο του 2016 στον Ε.Ο.ΑΝ., 

προκειμένου να αναλάβουν την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων που ανήκουν 

στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ. της περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 51 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄). 

Η αποκατάσταση θα γίνει με αξιοποίηση των αδρανών καταλοίπων, που προκύπτουν, 

από τις μονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ καθώς και της περίσσειας προϊόντων 

εκσκαφών, από την κατασκευαστική δραστηριότητα, στην εμβέλεια της 

δραστηριότητάς τους.  

 

Αποκλίσεις – Καθυστερήσεις – Κωλυσιεργίες: 

α) Η αύξηση των συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας στην περιφέρεια της 

Αττικής με στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα ανακύκλωσης με ελάχιστο κόστος 
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μεταφοράς και σε περισσότερες περιοχές της εμβέλειάς του, δεν επετεύχθη καθότι 

δεν πληρούνταν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό επεξεργασίας, την έλλειψη τρόπου ζύγισης 

(γεφυροπλάστιγγες) ή την περίφραξη της μονάδος. 
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3. Συμβεβλημένοι Παραγωγοί – Διαχειριστές Αποβλήτων 

 

Κατά την διάρκεια του έτους, έγινε προσπάθεια να ενημερωθούν αρκετοί 

διαχειριστές-μεταφορείς ΑΕΚΚ σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων και κατάφερε να συμβληθεί με 30 ακόμα αδειοδοτημένους διαχειριστές. 

Επίσης, συνεχίστηκε η συνεργασία με την εταιρία ΑΤΕΣΕ Α.Ε. η οποία έχει 

αναλάβει την κατασκευή 14 σχολικών συγκροτημάτων στον νομό Αττικής. 

Παράλληλα, σύναψε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για 

την μεταφορά των ΑΕΚΚ του Δήμου. Επίσης το ΣΣΕΔ διαχειρίστηκε επιτυχώς 

ΑΕΚΚ από δημόσια έργα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών στα όρια της 

αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής αλλά και σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας 

καθώς και από ιδιωτικά έργα κατεδαφίσεων. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται πίνακας με τους συνεργαζόμενους διαχειριστές και 

στοιχεία σχετικά με τα έργα που συμβλήθηκε το ΣΣΕΔ και τις ποσότητες ΑΕΚΚ που 

παρέδωσαν οι διαχειριστές μαζί με το ύψος της εισφοράς που κατέβαλαν. 
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Πίνακας : Συνεργαζόμενοι διαχειριστές αποβλήτων που συμβλήθηκαν το 2016 

Επωνυμία 
Γεωγραφική 

Περιοχή Δράσης 
Έδρα Τηλ./Fax 

Ημ/νία 

Έναρξης 

Σύμβασης 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αττική 
Γ. Πρόφη 6, 19400, 

Κορωπί  
6/1/2016 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Αττική 
Μιχ. Δήμα 53, 19400, 

Κορωπί  
7/1/2016 

ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΕΛΙΩΤΗ ΟΕ Αττική Δ. Γούλα 4, 19400, Κορωπί 6974 909458 27/1/2016 

WATT ΑΕ Αττική 
Π. Ιωακείμ 7, 10675, 

Αθήνα 
210 6565170 23/2/2016 

ANTIPOLLUTION A.N.E Αττική 
Ακτή Μιαούλη 57, 18536, 

Πειραιάς  
Τηλ. 210 4292426-7,  

Φαξ: 210 4292710 
4/1/2016 

ΤΣΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 
Αττική 

Λ.Λαυρίου 250, 15354, 

Γλυκά Νερά 
210 6040364 18/5/2015 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Αττική Ξάνθης 20, Άλιμος 210 9810916 26/5/2016 

ΤΣΑΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ.  Αττική 
Λασιθίου 14, 15344, 

Γέρακας 
210 6614301 6/6/2016 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Αττική Άνδρου 14Ζ, Μελίσσια 6989 199538 29/6/2016 

ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  Αττική 
Γ. Γεννηματά 95, 16561, 

Γλυφάδα 
210 9407383 21/7/2016 

ΕΜΥΛΚΑ ΑΒΕΕ Αττική 
Αμαλιάδος 18, 

Μεταμόρφωση 

210 2843415, 210 

2816844 
4/8/2016 

ΝΠΔΔ Δήμος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Αττική Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 213 2020000 4/8/2016 

ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ Αττική 
Φαραντάκη 14-16, 15238, 

Χαλάνδρι 
210 6005829, 6944 

546971 
5/8/2016 

ΑΦΟΙ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ Θ. ΟΕ Αττική 
Τυρταίου 31, 16674, 

Γλυφάδα Αττικής 
210 9645023 13/9/2016 
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Επωνυμία 
Γεωγραφική 

Περιοχή Δράσης 
Έδρα Τηλ./Fax 

Ημ/νία 

Έναρξης 

Σύμβασης 

ARGOCEMENT ΕΠΕ Αττική 
Ταύρου 21 & Θέμιδος 22, 

18233, Αγ. Ι.Ρέντης 
210 9919083 14/9/2016 

ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αττική 
Εθνομαρτύρων 117, Αγ. 
Δημήτριος 

210 9815910 27/9/2016 

ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Αττική 
29ης οδού & Ρ. Ιμβριώτη, 

16401, Ελληνικό 
210 9951792 30/9/2016 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. Ο.Ε. Αττική 

Αγ. Δημητρίου & Α. 

Σικελιανού 2, 19 004, 

Σπάτα 

6977 647245 10/5/2016 

ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττική 
Κυκλάδων 23, 

Αργυρούπολη 
6944 334045 10/5/2016 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αττική Σαχτούρη 3, Αρτέμιδα 22940 46890 14/10/2016 

ΧΑΧΑΛΑΣ Σ. & Β & ΣΙΑ ΕΕ Αττική 
Φιλιατρών 18, Αγ. 
Δημήτριος 

210 9717363 19/10/2016 

ΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αττική Αμαλίας 7, Ηλιούπολη 210 9915424 19/10/2016 

ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Αττική 
Καραολή 6, 15236, 

Ν.Πεντέλη Αττικής 
210 8046716 26/10/2016 

ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττική Αγ. Γεωργίου 57, Ψυχικό 210 6742055 11/10/2016 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕΕ Αττική 
Λ. Καραμανλή 19 & Βασ. 

Κων/νου, Ανάβυσσο 
22910 41465 11/10/2016 

ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 
Αττική 

Παναγίτσας 19 - 

Βαρκαρέζα, ΒΙ.ΠΕ. Δ. 

Μαρκοπούλου 

Τηλ. 22990 41215 - 

22131, Φαξ: 22990 

41266 

23/11/2016 

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αττική Ικονίου 232, Νίκαια 
210 4911307, 6944 

328714 
25/11/2016 
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Επωνυμία 
Γεωγραφική 

Περιοχή Δράσης 
Έδρα Τηλ./Fax 

Ημ/νία 

Έναρξης 

Σύμβασης 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αττική 
Ηρών Πολυτεχνείου 35, 

13451, Καματερό 
210 2323212 25/11/2016 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝ. ΣΠΥΡΟΣ Αττική 
Διασταύρωση Ραφήνας, 
19009, Ραφήνα 

6972 825825 28/11/2016 

ΑΦΟΙ ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΟΕ Αττική 
Αργυροκάστρου 36, 

Ζωγράφου 
210 7484946 16/12/2016 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αττική 
Κ.Σ. Ηλία 3, 19003, 

Μαρκόπουλο 
22990 22460 20/12/2016 
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Πίνακας : Συμβαλλόμενα έργα 2016 

Ημ/νία 

Έναρξης 

Έργου 

Διαχειριστής Έργο 
Μονάδα 

Παραλαβής 

Ρεύματα Αποβλήτων 

Σύνολο 

Τόνων 

Ποσό με 

ΦΠΑ (€) 
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4-Ιαν ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ 

Μεταφορά των ΑΕΚΚ που συλλέγει από 

δημόσια και ιδιωτικά έργα στη μονάδα 

επεξεργασίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
   22,3 22,3 220,77 

11-Ιαν ΑΤΕΣΕ ΑΕ 
Ανέγερση σχολικού κτιριακού 

συγκροτήματος στο Περιστέρι 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
10,7  61 12 83,7 596,63 

12-Ιαν ΑΤΕΣΕ ΑΕ Ανακατασκευή σχολικού συγκροτήματος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 56 20  76 407,60 

13-Ιαν 
ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΕ 

Εργασίες διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 249,4   249,4 1.147,24 

14-Ιαν ΑΤΕΣΕ ΑΕ 
Κατασκευή σχολικών υποδομών (9

ο
 

Γυμνάσιο) 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
17,9 16 31,6 74,3 139,8 1.080,18 

18-Ιαν ΑΤΕΣΕ ΑΕ 
Ανακατασκευή σχολικού κτιριακού 

συγκροτήματος (31
ο
 Δημοτικό Αθηνών) 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
19,3 29,4   48,7 171,91 

19-Ιαν 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Μεταφορά των ΑΕΚΚ που συλλέγει από 

δημόσια και ιδιωτικά έργα στη μονάδα 

επεξεργασίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 419,6 41,7 17,5 478,8 2.416,16 

26-Ιαν ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΕ Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 13,8  7 20,8 132,78 

23-Φεβ ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ Π. Χωματουργικές εργασίες 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
20 13 5 41 79 541,20 
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Ημ/νία 

Έναρξης 

Έργου 

Διαχειριστής Έργο 
Μονάδα 

Παραλαβής 

Ρεύματα Αποβλήτων 

Σύνολο 

Τόνων 

Ποσό με 

ΦΠΑ (€) 
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2-Μαρ 
ΤΣΩΛΗΣ Θ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣ. ΙΚΕ 

Μεταφορά των ΑΕΚΚ που συλλέγει από 

δημόσια και ιδιωτικά έργα στη μονάδα 

επεξεργασίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 23,8  4 27,8 149,08 

18-Μαρ ΝΑΝΟΣ Γ. ΔΗΜ. Χωματουργικές εργασίες 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 31,7  9,3 41 237,89 

22-Μαρ WATT ΑΕ 

Κατασκευή νέου κτιριακού 

συγκροτήματος στον Διεθνή Αερολιμένα 

Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 521,67 129,24 161,37 812,28 4.986,56 

5-Απρ ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΕ Χωματουργικές εργασίες 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
214,5    214,5 407,55 

11-Απρ ΑΤΕΣΕ ΑΕ 
Κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων 

δημόσιων σχολείων στο Δήμο Κρωπίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
260,9 1215,7 578,65 123,2 2.178,45 11.647,49 

26-Μαϊ 
ΚΥΡΑΤΖΗΣ Α.  

& ΣΙΑ ΕΕ 
Χωματουργικές εργασίες 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
58,9    58,9 111,91 

29-Ιουν 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. 

ΝΟΜΙΚΟΣ Χ. 
Επισκευή και συντήρηση κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
44,8    44,8 206,08 

29-Ιουλ ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΑΝΑΣ. 
Εργασίες επισκευών και ανακαίνισης 
κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
15   22,8 37,8 254,22 

1-Αυγ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΑΕΓΑ / ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΒΑΣ. 

Ανέγερση κτιρίου 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
161,3    161,3 741,98 

4-Αυγ ΕΜΥΛΚΑ ΑΕ 
Εργασίες διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 566,6 160,2 149,9 876,7 5.291,87 
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5-Αυγ 
ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ Ν. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Μεταφορά των ΑΕΚΚ που συλλέγει από 

δημόσια και ιδιωτικά έργα στη μονάδα 

επεξεργασίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 239,4   239,4 1.101,24 

29-Αυγ 
Δ. Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης 

Μεταφορά ΑΕΚΚ και ογκωδών 

αποβλήτων που συλλέγει ο Δήμος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 74,3 145,2 214 433,5 3.549,38 

29-Αυγ 
ΠΕΡΜΕ ΑΕ & WATT 

AE 

Κοινοπραξία για την ανέγερση κτιρίου 

στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, 
Σπάτα 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 6,7 7 13,4 27,1 215,98 

13-Σεπ 
ΑΦΟΙ Θ. 

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΟΕ 

Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης 
κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
   71,6 71,6 708,84 

13-Σεπ 
ΧΟΥΝΤΑΣ & 

ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ 

Μεταφορά των ΑΕΚΚ που συλλέγει από 

δημόσια και ιδιωτικά έργα στη μονάδα 

επεξεργασίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
201,8 132,2 22  356 1.156,54 

23-Σεπ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

/ ΥΙΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ ΟΕ 
Έργα υποδομής κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 41 28,4 12,8 82,2 528,32 

23-Σεπ 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Θ. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Κατεδάφιση κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 134,9 124,3  259,2 1.552,79 

28-Σεπ ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΕ Κατεδάφιση κτιρίου 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 175,8 69,4  245,2 1.329,18 

28-Σεπ 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Θ. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Κατασκευή κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 568,2   568,2 2.613,72 

29-Σεπ ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤ. Ανέγερση κατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 120,3   120,3 553,38 
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3-Οκτ ΓΚΙΟΥΜΕ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Εργασίες επισκευών και ανακαίνισης σε 
ξενοδοχειακό συγκρότημα 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 4,3 6,2 19,6 30,1 260,32 

5-Οκτ 
ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ Ν. 

ΑΘΑΝ. 

Χωματουργικές εργασίες στο Πόρτο 

Ράφτη 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
90,1    90,1 171,19 

6-Οκτ 
ΑΒΡΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

ΤΕΧΝ. ΧΩΜΑΤ. ΕΠΕ 
Κατεδάφιση μονοκατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 75,6 44,9  120,5 684,51 

10-Οκτ 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Θ. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Καθαίρεση κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 43,2 237,9  281,1 1.982,97 

14-Οκτ 
ΑΒΡΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

ΤΕΧΝ. ΧΩΜΑΤ. ΕΠΕ 

Έργα συντήρησης κτιρίου στην 

Εράσμειο Σχολή 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 56,2   56,2 258,52 

14-Οκτ ΓΚΙΟΥΜΕ ΘΕΟΔΩΡΑ Έργα συντήρησης κτιρίου 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 29,4   29,4 135,24 

14-Οκτ 
ΜΕΖΙΝΗΣ Κ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
108,1    108,1 205,39 

17-Οκτ ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΕ Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 78,8   78,8 362,48 

18-Οκτ ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΕ Έργα συντήρησης κατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 20,5   20,5 94,30 

25-Οκτ ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤ. Χωματουργικές εργασίες 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
90    90 171,00 

26-Οκτ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤ. Έργα υποδομής κτιρίου 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 124,4   124,4 572,24 

31-Οκτ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. Έργα συντήρησης κατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 21,5   21,5 98,90 
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2-Νοε 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Διαμόρφωση κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
42,8 202,5   245,3 1.012,82 

4-Νοε 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ανέγερση κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 165,7   165,7 762,22 

4-Νοε ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤ.Ι. Χωματουργικές εργασίες 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
249,9 16   265,9 548,41 

4-Νοε 
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝ. 

ΑΛΕΞΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
190,5    190,5 361,95 

4-Νοε 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Έργα συντήρησης κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 72,4   72,4 333,04 

7-Νοε 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Έργα υποδομής κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 88,9   88,9 408,94 

10-Νοε 
ΑΒΡΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

ΤΕΧΝ. ΧΩΜΑΤ. ΕΠΕ 
Καθαίρεση εξοχικής κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 98,9   98,9 741,75 

10-Νοε 
ΑΦΟΙ Ν. 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΕ 
Χωματουργικές εργασίες 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
103    103 195,70 

10-Νοε 
ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚ. 

ΔΗΜ. 
Έργα συντήρησης μονοκατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 72,2   72,2 332,12 

11-Νοε 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Έργα συντήρησης κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 19,9   19,9 91,54 

11-Νοε 
ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΧΕΛΙΩΤΗ 

ΟΕ 
Έργα συντήρησης κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 6,8   6,8 31,28 
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14-Νοε 
ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΤΕΕ 

Κατεδάφιση εξοχικής κατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 45,4 76  121,4 778,84 

14-Νοε 
ΑΦΟΙ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ 

ΕΠΕ 

Κατασκευή κατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 155,9   155,9 717,14 

16-Νοε 
ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΧΕΛΙΩΤΗ 

ΟΕ 
Κατεδάφιση κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 234,3 101,8  336,1 1.841,28 

25-Νοε 
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

ΕΥΣΤ. 

Χωματουργικές εργασίες στον Δήμο 

Πειραιά 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
22,7    22,7 43,13 

25-Νοε 
ΣΑΒΒΑΣ 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΕ 
Χωματουργικές εργασίες 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
6    6 11,40 

30-Νοε 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Θ. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Έργα συντήρησης κατοικιών 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 14   14 64,40 

30-Νοε 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Θ. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Έργα συντήρησης κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 91,3   91,3 419,98 

30-Νοε 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Θ. & 

ΣΙΑ ΕΕ 
Ανακαίνιση κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 86,5   86,5 397,90 

5-Δεκ 
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝ. 

ΑΛΕΞΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
167,2    167,2 317,68 

8-Δεκ 
ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚ. 

ΑΕ 
Έργα διαχείρισης στερών αποβλήτων 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 32,8 58  90,8 585,88 

9-Δεκ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Χωματουργικές εργασίες στον Δήμο 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
18    18 34,20 
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9-Δεκ 
ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΧΕΛΙΩΤΗ 

ΟΕ 
Έργα συντήρησης κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 25,3   25,3 116,38 

12-Δεκ 
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

ΕΥΣΤ. 
Έργα επισκευών κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
41,5    41,5 78,85 

13-Δεκ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤ.Ι. Κατεδάφιση κατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 92,1   92,1 690,75 

15-Δεκ 
ΑΒΡΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

ΤΕΧΝ. ΧΩΜΑΤ. ΕΠΕ 
Κατεδάφιση μονοκατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 16,2 19,9  36,1 223,77 

16-Δεκ 
ΑΦΟΙ ΧΟΥΖΟΥΡΗ 

ΟΕ 
Έργα συντήρησης κατοικιών 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 18,7   18,7 86,02 

16-Δεκ 
ΣΑΒΒΑΣ 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΕ 
Ανακατασκευή κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 642,6 88  730,6 3.615,96 

19-Δεκ 
ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΧΕΛΙΩΤΗ 

ΟΕ 
Καθαίρεση κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 306,8   306,8 1.411,28 

19-Δεκ 
ΧΟΥΝΤΑΣ & 

ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ 
Έργα συντήρησης κατοικιών 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 13,9   13,9 63,94 

20-Δεκ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ανέγερση κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 307,6   307,6 1.414,96 

20-Δεκ 
ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΧΕΛΙΩΤΗ 

ΟΕ 
Έργα συντήρησης εξοχικής κατοικίας 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 22,5   22,5 103,50 

22-Δεκ 

ΑΦΟΙ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ 

ΕΠΕ 

Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 1456,1   1.456,1 6.698,06 
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Ημ/νία 

Έναρξης 

Έργου 

Διαχειριστής Έργο 
Μονάδα 

Παραλαβής 

Ρεύματα Αποβλήτων 

Σύνολο 

Τόνων 

Ποσό με 

ΦΠΑ (€) 
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22-Δεκ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜ. Χωματουργικές εργασίες στο Λαγονήσι 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
140,4    140,4 266,76 

23-Δεκ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Έργα συντήρησης κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
 4   4 18,40 

23-Δεκ 
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

ΕΥΣΤ. 
Χωματουργικά έργα Δήμου Περιστερίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
123    123 233,70 
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Πίνακας : Βεβαιώσεις παραλαβής που εκδόθηκαν το 2016  

Αρ. 

Βεβ. 
Διαχειριστής Παραγωγός ή Ανάδοχος Έργου Έργο 

1 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

2 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

3 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

4 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

5 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

6 Ζωγράφος Βας. Ατλαντική Ένωση Αεγα Ανέγερση κτιρίου 

7 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

8 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

9 Μπασινάς Στ. Mojsjas Antrea & Mojsjas Sofia Ανέγερση οικοδομής 

10 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

11 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

12 Γεροσιδέρης Ν. Λιάγκος Κ. Χωματουργικές εργασίες στο Πόρτο Ράφτη 

13 Μεζίνης Κ. Γεωργιος Μαρκουΐζου Δ. Χωματουργικές εργασίες 

14 Αφοι Τσολάκη Ο.Ε. Μελεγράνη Β. & Ε. Κατασκευή κτιρίου 
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Αρ. 

Βεβ. 
Διαχειριστής Παραγωγός ή Ανάδοχος Έργου Έργο 

15 
Αβρός Μαργέτης Τεχν. 

Χωματ. Επε 
Γράψας Ι. Κατεδάφιση μονοκατοικίας 

16 Μπασινάς Στ. Κέσκος Ν. & Λ. Χωματουργικές εργασίες 

17 Τσιπολίτης Σωτ. Γιαννούτσος Α.Α. Έργα υποδομής κτιρίου 

18 Αφοι Τσολάκη Ο.Ε. Χριστοπούλου Μ. & Δ. Έργα συντήρησης κατοικίας 

19 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 

20 Αφοί Ν. Παπαϊωάννου Οε Μισιρλή Ο. Χωματουργικές εργασίες 

21 Σιούλας Παν. Αλεξιος Μπότση Π. & Κ. Χωματουργικές εργασίες 

22 Υιοί Χελιώτη Βας. Θεοδώρου Ι. Έργα συντήρησης κατοικίας 

23 Ηλιού Αν. Ρεμούνδου Α. & Α. Ο.Ε. Χωματουργικές εργασίες 

24 Μπαρμπαρής Στ. Μήλα Στ. & Χαντζέλης Ε. Χωματουργικές εργασίες 

25 Υιοι Χελιώτη Βας. Σαράντη Ε. Κατεδάφιση κατοικίας 

26 Καραόγλου Μ. Μαρίνης Α.Ε. Χωματουργικές εργασίες 

27 Σάββας Κρατημένος Αε Διοικητική Ακινήτων Α.Ε. Χωματουργικές εργασίες 

28 Μονογυιός Θ. & Σια Εε Τομαής Ι. & Σία Ο.Ε. Κατασκευή κτιρίου 

29 Μονογυιός Θ. & Σια Εε Ριγκάνη Ε. Έργα συντήρησης κατοικιών 

30 
Αβρός Μαργέτης Τεχν. 

Χωματ. Επε 
Λυρόπουλο Φ. & Σ. & Α. Καθαίρεση εξοχικής κατοικίας 

31 Σαμπάνης Νικ. Δημ. Παπαγεωργίου Φ. Έργα συντήρησης μονοκατοικίας 

32 Ηλιού Αν. Ρεμούνδου Α. & Α. Ο.Ε. Χωματουργικές εργασίες 

33 Ηλιού Αν. Μπόθος Β. & Χ. Ανέγερση κτιρίου 

34 Watt Α.Ε. Watt Α.Ε. 
Κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος στον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα 
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Αρ. 

Βεβ. 
Διαχειριστής Παραγωγός ή Ανάδοχος Έργου Έργο 

35 Σιούλας Παν. Αλέξιος Construction Modern Home MIKE Χωματουργικές εργασίες 

36 Υιοι Χελιώτη Βας. Στρυμποπούλου Ι. Έργα συντήρησης κτιρίου 

37 Καραόγλου Μ. Μαρίνης Α.Ε. Χωματουργικές εργασίες στον Δήμο Πειραιά 

38 Ηλιού Αν. Αιξωνή Α. Στεργίου Ε.Ε. 
Χωματουργικές εργασίες στον Δήμο Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης 

39 Μπαρμπαρής Στ. Μάγειρας Κ. Κατεδάφιση κατοικίας 

40 Υιοι Χελιώτη Βας. Χίμου Ε. Επισκευή και συντήρηση κτιρίου 

41 Υιοι Χελιώτη Βας. Κυριακού Κ. Έργα συντήρησης κτιρίου 

42 Υιοι Χελιώτη Βας. Κακουλίδης Β. Κατασκευή κατοικίας 

43 Υιοι Χελιώτη Βας. Τσιρώνη Ε. Καθαίρεση κατοικίας 

44 Χαχαλάς Σ.Β. & Σια Εε Γ. Αριστόλας & Συνεργάτες Ε.Ε. Έργα υποδομής κτιρίου 

45 Καραόγλου Μ. Δήμος Περιστερίου Χωματουργικά έργα Δήμου Περιστερίου 
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4. Δίκτυο Συλλογής & Μεταφοράς 

 

4.1. Γεωγραφική Κάλυψη & Συνεργασίες με ΟΤΑ 

 

Το ΣΣΕΔ «ΑΕΚΚ Αττικής Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Αττικής.  

Το 2016, το ΣΣΕΔ σύναψε σύμβαση με έναν δημόσιο φορέα, τον Δήμο Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης, για την διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγονται είτε από 

εργασίες του Δήμου είτε από ιδιώτες και τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο συλλογής 

ογκωδών αποβλήτων με ευθύνη του Δήμου. Η σύμβαση συνάφθηκε στις 4 

Αυγούστου 2016, με χρονική διάρκεια 12 μήνες. 

 

4.2. Σημεία Συλλογής 

 

Λόγω του μεγάλου όγκου των ΑΕΚΚ καθώς και της ιδιαιτερότητας της φύσης 

τους είναι αρκετά δύσκολο στην παρούσα φάση να οργανωθούν σημεία συλλογής 

τους. Φυσικά, στον μέλλον μπορούν να οργανωθούν τέτοιοι χώροι υπό προϋποθέσεις, 

ώστε και οι ιδιώτες να έχουν πρόσβαση σε αυτά όπως γίνεται και με άλλα ρεύματα 

αποβλήτων. 

Ιδανικά, οι χώροι συλλογής θα πρέπει να ακολουθήσουν την λογική των 

πράσινων σημείων. Δηλαδή, να δημιουργηθούν οργανωμένοι χώροι ανά Δήμο ή ΟΤΑ 

και στους οποίους θα μπορούν να αποθέτουν και ιδιώτες τα ογκώδη απόβλητά τους. 

Με τη συσσώρευση ικανής ποσότητας να μεταφέρονται σε μονάδες επεξεργασίας 

ΑΕΚΚ. Εδώ υπάρχει και η δυνατότητα διαλογής των εισερχόμενων αποβλήτων, με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους επεξεργασίας. Η οργάνωση και εποπτεία 

τέτοιων χώρων θα πρέπει να γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε Δήμου, λαμβάνοντας 

υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες από τα ΣΣΕΔ. 
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5. Ποσότητες Αποβλήτων & Στατιστικά Στοιχεία 

 

Η ύφεση στην οικοδομική δραστηριότητα λόγω των τρεχουσών οικονομικών 

και πολιτικών εξελίξεων στην χώρα μας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα συνεχίστηκε 

και το 2016. Ωστόσο, το ΣΣΕΔ κατάφερε να διαχειριστεί περίπου 15.000 τόνους 

ΑΕΚΚ διαφόρων κωδικών κατά ΕΚΑ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 

ποσότητες αποβλήτων ανά κατηγορία ρεύματος για κάθε μήνα του έτους καθώς και 

συγκεντρωτικά. Επίσης, παρέχονται και τα αντίστοιχα διαγράμματα για την 

επεξήγηση των ποσοτικών στοιχείων. 
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Πίνακας: Εισερχόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ ανά ρεύμα αποβλήτων και μήνα 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ 

ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Απόβλητα 

Εκσκαφών 

Προδιαλεγμένα 

Υλικά 

Σύμμεικτα Απόβλητα 

Κατεδαφίσεων 

Απόβλητα Κατασκευών, 

Επισκευών, Ανακαινίσεων 

Ιανουάριος 37,2 128 81 83,1 329,3 

Φεβρουάριος 10,7 82,36   4 97,06 

Μάρτιος   222,7 17,8 31,4 271,9 

Απρίλιος 268,7 265,5 113,2 23,1 670,5 

Μάιος 58,9 391,5 184,79 26,2 661,39 

Ιούνιος 58,7 540,2 131,8 15,1 745,8 

Ιούλιος 95,2 157,9 184,4 19,5 457 

Αύγουστος 72,8 298,1 28,5 221 620,4 

Σεπτέμβριος   1585,81 513,5 313,44 2412,75 

Οκτώβριος 439,6 962,42 366,3 198,32 1966,64 

Νοέμβριος 622,5 1741,31 348,4 23,41 2735,62 

Δεκέμβριος 547,9 3045,07 284,6 17,5 3895,07 

ΣΥΝΟΛΟ 2212,2 9420,87 2254,29 976,07 14863,43 
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ ανά ρεύμα αποβλήτων και μήνα 
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών ανά μήνα 
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων προδιαλεγμένων υλικών ανά μήνα 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2016 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 32 

Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες σύμμεικτων αποβλήτων κατεδαφίσεων ανά μήνα 
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων κατασκευών, επισκευών & ανακαινίσεων ανά μήνα 
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6. Ενέργειες Επικοινωνίας 

 

Με τη δημιουργία ιστοσελίδας (www.aekkattikis.gr) το ΣΣΕΔ κατάφερε να 

απευθυνθεί σε μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού ώστε να ενημερώσει σχετικά με 

την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ. Στη συνέχεια η ιστοσελίδα ενημερώθηκε και 

εμπλουτίστηκε με κείμενα, στοιχεία και διευκρινίσεις, απαραίτητες για την εφαρμογή 

και επίτευξη των στόχων του νέου πλαισίου διαχείρισης. Επιπλέον, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο εξυπηρέτησε και ενημέρωσε τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις αλλαγές που 

έχουν γίνει σε όλες τις διαδικασίες που συνοδεύουν την νέα αυτή στρατηγική. Στόχος 

στο επίπεδο επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών μέσων είναι η συνεχής ενημέρωση των 

στοιχείων για τις εξελίξεις στον τομέα.  

Όσον αφορά την διανομή ενημερωτικών εντύπων και διαφημιστικών 

φυλλαδίων, παρουσιάζονται ορισμένες δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Αρχικοί 

περιορισμοί δημιουργούνται λόγω κόστους. Πιο σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι 

η πρακτική αυτή δεν μπορεί να πετύχει υψηλή απόδοση λόγω της πολύ 

συγκεκριμένης ομάδας στόχευσης. Η διανομή εντύπων για να πετύχει τους σκοπούς 

της θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ημερίδες και εκθέσεις που αφορούν τον 

συγκεκριμένο κλάδο και όχι αλόγιστα και οπουδήποτε όπως γίνεται με άλλου είδους 

έντυπα (π.χ. διαφημιστικά φυλλάδια για καταναλωτικά προϊόντα μπορούν να 

μοιραστούν οπουδήποτε και να έχουν μεγάλη απήχηση). Λόγω της κατάρρευσης του 

κατασκευαστικού κλάδου έχουν περιοριστεί και οι διάφορες εκδηλώσεις που έχουν 

να κάνουν με αυτόν. Συμπερασματικά, η διανομή φυλλαδίων στοχεύει σε έμμεση 

ενημέρωση μέσω τρίτων, γεγονός που δεν αντισταθμίζει τα όποια κόστη προκύψουν. 

Ωστόσο, η τηλεφωνική επικοινωνία συνεχίστηκε απρόσκοπτα προς τους 

δημόσιους φορείς, αλλά και σε ιδιώτες και τεχνικές εταιρείες, αναδόχους έργων και 

συλλέκτες-μεταφορείς για τα οφέλη της ανακύκλωσης αλλά και την υποχρέωση τους 

στην τήρηση της νομοθεσίας. Κατά την διάρκεια του έτους εντάθηκαν οι προσπάθειες 

ενημέρωσης μέσω τηλεφώνου, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη κατανόηση του 

νέου πλαισίου διαχείρισης από πλευράς δημόσιων φορέων και στην εφαρμογή των 

αλλαγών στις διαδικασίες αδειοδότησης. Ως συνέπεια, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι 

αυτοί που αναζητούν πλέον διευκρινίσεις για το νέο πλαίσιο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις 

που δέχθηκε το ΣΣΕΔ σχετικά με πληροφορίες για την διαχείριση των ΑΕΚΚ και την 

έγκριση για άδεια, αυξήθηκαν κατακόρυφα. Σε αυτό το κομμάτι, εκτός της 
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τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό η αποστολή ενημερωτικών 

εντύπων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.  

Κατά την πορεία του έτους και ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, 

παρουσιάστηκε ενδιαφέρον από αρκετούς φορείς σχετικά με την ανακύκλωση των 

ΑΕΚΚ καθώς και με το ισχύον νομικό πλαίσιο γύρω από αυτήν και συνεχίστηκε με 

την υπογραφή συμβάσεων καθώς και προθέσεων μελλοντικής συνεργασίας. 
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7. Έλεγχος & Παρακολούθηση 

 

7.1. Χωροθέτηση των Σημείων Συλλογής 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο μεγάλος όγκος των ΑΕΚΚ και η φύσης τους 

(διαφορετικά ρεύματα, περιεκτικότητα σε διάφορα πρόσμεικτα υλικά) καθιστά 

αδύνατη την οργάνωση σημείων συλλογής. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί και το 

κόστος λειτουργίας τέτοιων χώρων. Συνεπώς, σαν σημείο συλλογής θεωρούνται οι 

τοποθεσίες στις οποίες πραγματοποιούνται τα έργα. Η χωροθέτηση τέτοιων σημείων 

δύναται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους της περιφέρειας που 

δραστηριοποιείται το ΣΣΕΔ.  

 

7.2. Οργάνωση της Συλλογής & Μεταφοράς των Αποβλήτων 

 

Στο κομμάτι που αφορά τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ, παρουσιάζονται 

φαινόμενα ανεξέλεγκτης δραστηριότητας μη αδειοδοτημένων εταιριών και ιδιωτών, 

οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αποκομιδής σε μη ανταγωνιστικές τιμές. Το 

αποτέλεσμα είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ, η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και τα προβλήματα βιωσιμότητας που δημιουργούν στις εταιρίες που 

τηρούν τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συνεργάζονται με 

εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. Σε αυτό το πλαίσιο είναι δύσκολη έως αδύνατη η 

παρακολούθηση της συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ. 

Οι ενέργειες που γίνονται από το ΣΣΕΔ σε αυτό το κομμάτι επικεντρώνονται 

στην αποκλειστική συνεργασία με αδειοδοτημένους συλλέκτες/μεταφορείς και στην 

παρότρυνση και προτροπή των ανάδοχων δημοσίων και ιδιωτικών έργων να 

συνεργάζονται μόνο με αδειοδοτημένους μεταφορείς. 

Περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες θα δώσουν λύση στην ανεξέλεγκτη διάθεση, 

μπορούν να πραγματοποιηθούν από δημόσιους φορείς, με σύγκριση του αριθμού των 

πολεοδομικών αδειών και του αριθμού των συμβάσεων έργων με τα ΣΣΕΔ. Το 

κόστος τέτοιων ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση 

και σε συνδυασμό με το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες, είναι αποτρεπτικό. Συν τοις άλλοις, περιπτώσεις οικοδομικής 

δραστηριότητας χωρίς να υπάρχει καν άδεια από την πολεοδομία είναι ιδιαίτερα 
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πολλές. Αυτού του είδους φαινόμενα είναι πολύ συχνά και συνάμα πολύ δύσκολο να 

εντοπιστούν, παρά μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο και η παράνομη διάθεση. 

Συμπερασματικά, περισσότερα θετικά αποτελέσματα από πλευράς δημόσιων φορέων 

είναι δυνατόν να επιφέρει η πρόληψη, η οποία έγκειται στην έγκριση άδειας μόνο αν 

υπάρχει σύμβαση με ΣΣΕΔ για την διαχείριση των παραγόμενων στερεών 

αποβλήτων. Επίσης, η θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων και προστίμων σε σχετικές 

παραβάσεις δύναται να περιορίσει το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης διάθεσης. 

 

7.3. Κέντρα Επεξεργασίας 

 

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των μονάδων επεξεργασίας είναι η διαδικασία 

που γινόταν εξαρχής με σχετική ευκολία. Είναι η μόνη περίπτωση που μπορεί να 

ελεγχθεί και να διαπιστωθεί αν τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

εφαρμόζεται ορθά η εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ. Τέτοια 

μέτρα είναι: η καταγραφή της προέλευσης και της φύσης του φορτίου αποβλήτων, η 

ζύγιση του εισερχόμενου φορτίου, η προσκόμιση της απαραίτητης άδειας συλλογής 

από τον μεταφορέα αλλά και του παραστατικού για την μεταφορά και τα ποσοτικά 

στοιχεία παραγωγής των προϊόντων ανακύκλωσης. Επιπλέον, η μονάδα ελέγχεται αν 

εφαρμόζει όλες τις ορθές πρακτικές και μεθόδους κατά την επεξεργασία και 

αποθήκευση των ΑΕΚΚ.  

Το ΣΣΕΔ πραγματοποίησε αρκετές επισκέψεις κατά την διάρκεια του έτους 

στην μονάδα επεξεργασίας και παρατηρήθηκε ότι τηρούνται όλες οι παραπάνω 

ενέργειες καθώς και η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.  
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8. Προγραμματισμός Δράσεων Επόμενου Έτους 

 

Για το επόμενο έτος, το ΣΣΕΔ προγραμματίζει την αύξηση της 

δραστηριοποίησης του και την ενίσχυση της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς του. 

Όσον αφορά στην δραστηριοποίηση του συστήματος, μετά τη σύμπραξη με το ΣΣΕΔ 

ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε., τα δύο συστήματα κινήθηκαν από κοινού προκειμένου να 

καταφέρουν να αναλάβουν την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων που ανήκουν 

στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ. της περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 51 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄). 

Η αποκατάσταση θα γίνει με αξιοποίηση των αδρανών καταλοίπων, που προκύπτουν, 

από τις μονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ καθώς και της περίσσειας εκσκαφών, από 

την κατασκευαστική δραστηριότητα, στην εμβέλεια της δραστηριότητάς τους. Έχει 

πραγματοποιηθεί η κατάθεση τροποποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου και 

αναμένεται η απόφαση. Ωστόσο, συνεχίζει και θα συνεχίσει και μέσα στο επόμενο 

έτος, τις πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς, θεωρώντας ότι τα ΣΣΕΔ είναι τα πλέον 

ικανά από άποψη τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού στην 

αποκατάσταση λατομικών χώρων. Επίσης, κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί μια λύση 

για την διάθεση των ανακυκλωμένων υλικών από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, τα 

οποία δεν τυγχάνουν ανάλογης ζήτησης σε σχέση με τα αδρανή υλικά. 

Καταλήγοντας, με αυτήν την πρακτική θα δοθεί ένα τέλος στην οπτική ρύπανση και 

την αισθητική υποβάθμιση τοπίων που έχουν δημιουργήσει τα ανενεργά και 

παρατημένα λατομεία όλα αυτά τα χρόνια, με ένα κόστος που μονίμως πλήρωναν οι 

κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση (π.χ. η 

δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ) θα αναβάλει την αποκατάσταση του χώρου και θα 

επιβαρύνει την αισθητική της περιοχής με νέα χρήση μεγάλης διάρκειας.  

Επιπροσθέτως, το ΣΣΕΔ θα καταθέσει τροποποιημένο φάκελο με αλλαγή της 

χρηματικής εισφοράς με σκοπό να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά 

και να εναρμονιστεί με την παρούσα οικονομική συγκυρία-κατάσταση της ύφεσης 

στον κλάδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί πιο προσιτή οικονομικά η διαχείριση 

των ΑΕΚΚ και παράλληλα θα αποτελεί δέλεαρ για τους παραγωγούς αποβλήτων η 

εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας.  

Από την πλευρά της αύξησης της αποδοτικότητας του συστήματος, 

προγραμματίζεται η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τη πρόσληψη 
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προσωπικού υποστηρικτικών υπηρεσιών. Συν τοις άλλοις, το ΣΣΕΔ θα προχωρήσει 

σε αναβάθμιση και ενίσχυση του εξοπλισμού του γραφείου. Προγραμματίζει επίσης, 

τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της ιστοσελίδας, διαδικασία η οποία είναι 

συνεχής για να μπορεί το σύστημα, αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (παραγωγοί, 

διαχειριστές, μονάδες επεξεργασίας) να ακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα. Τέλος, 

αποτελεί άμεσο στόχο η διοργάνωση ημερίδας για τα ΑΕΚΚ, με σκοπό την 

ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (υπηρεσίες δόμησης, Δήμους κτλ.), των άμεσα 

ενδιαφερόμενων (τεχνικές εταιρείες, ανάδοχοι έργων κτλ.) και των πολιτών. 
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9. Καταγγελίες από Τρίτους στο Σύστημα 

 

Κατά την διάρκεια του 2016, το ΣΣΕΔ δεν έλαβε κάποια καταγγελία σχετικά με 

θέματα ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. Τουναντίον, η ανάγκη εφαρμογής της 

ανακύκλωσης και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020, έχουν 

οδηγήσει το ΣΣΕΔ στην ανάδειξη των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην 

περιοχή δραστηριοποίησής του και ιδιαίτερα στην περιοχή που εδρεύει. Είναι 

γνωστό, ότι ανεξέλεγκτες ποσότητες αποβλήτων διακινούνται στην ευρύτερη περιοχή 

που δραστηριοποιείται το σύστημα. Συλλέκτες-μεταφορείς χωρίς την απαιτούμενη 

άδεια στην κατοχή τους απορρίπτουν εκατοντάδες φορτία αμφιβόλου προελεύσεως 

και φύσεως, στα παλιά λατομεία του Μαρκοπούλου. Παρά τις συχνές εφόδους της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τα άτομα που έχουν οργανώσει όλη αυτήν την παράνομη 

δραστηριότητα εξαφανίζονται ως δια μαγείας, με συνέπεια παρότι ο χώρος παραμένει 

κλειστός για λίγο, στην συνέχεια δέχεται πάλι τόνους αποβλήτων. Όταν στο τέλος του 

έτους τα λατομεία έκλεισαν οριστικά, το φαινόμενο μεταφέρθηκε κυρίως στα βόρεια 

του Νομού (Σταμάτα), καθώς και στον Ασπρόπυργο. Το αποτέλεσμα εξαιτίας όλων 

αυτών είναι τα συστήματα να διαχειρίζονται ελάχιστες ποσότητες και στην ουσία να 

μην πραγματοποιείται εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.  
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10. Παρατηρήσεις - Δυσκολίες Εφαρμογής Ανακύκλωσης- Προτάσεις 

 

10.1. Παρατηρήσεις – δυσκολίες εφαρμογής ανακύκλωσης 

 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που αφορούν νομικά και θεσμικά ζητήματα, σε θέματα 

εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης και σε θέματα αξιοποίησης των παραγόμενων 

προϊόντων.  

Στο θεσμικό κομμάτι, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διαχείρισης των 

ΑΕΚΚ, υπάρχουν πτυχές που δεν έχουν καλυφθεί ή κρίνονται ανεπαρκείς. Ένα από 

τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι η έλλειψη προδιαγραφών και ποιοτικών 

κριτηρίων στα παραγόμενα προϊόντα ανακύκλωσης. Δεν υπάρχει δηλαδή οδηγία-

πλαίσιο που να ορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγόμενων 

προϊόντων και τοιουτοτρόπως να εξασφαλίζει την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση και 

αξιοποίησή τους. Η έλλειψη αυτή, η προέλευση και η συχνή ανομοιογένεια των 

προϊόντων ανακύκλωσης οδηγεί σε δικαιολογημένη καχυποψία του απέναντι στην 

αξιοπιστία και στην καταλληλότητα του προϊόντος. Ωστόσο, έχει και αντιφατικά 

αποτελέσματα καθώς λόγω χαμηλότερης τιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα στα 

οποία κρίνεται ακατάλληλο και αυτομάτως θέτει ζητήματα ασφάλειας. Ως συνέπεια, 

δημιουργείται μια συγκεχυμένη και ετερόκλητη αγορά, η οποία δεν εξασφαλίζει την 

πλήρη ή έστω την μερική αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων. 

Εδώ, υπεισέρχονται και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την 

αξιοποίηση αυτών των προϊόντων. Για τον λόγο ότι προϋπάρχει η αγορά και χρήση 

δομικών υλικών, δεν θεωρήθηκε αναγκαίο από τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν 

την αξιοποίησή τους προωθώντας το στην αγορά με δυναμικό τρόπο. Η εφαρμογή 

του Νόμου και η προώθηση των οικοδομικών αποβλήτων σε επιχειρήσεις διαχείρισής 

τους έχει προκαλέσει συσσώρευση μεγάλου όγκου αποβλήτων προς τελική διάθεση. 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και η μειωμένη δραστηριότητα στον 

κατασκευαστικό τομέα σε συνδυασμό με την έλλειψη προδιαγραφών των προϊόντων 

έχει ως αποτέλεσμα οι μονάδες να αποθηκεύουν τα προϊόντα τους συνεχώς ή ακόμα 

χειρότερα να αποθηκεύουν τα ανεπεξέργαστα ΑΕΚΚ επ’ αόριστον. Με τον έναν ή με 

τον άλλον τρόπο φτάνουν σε κορεσμό οι αποθηκευτικοί χώροι και μπαίνει σε κρίση η 
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βιωσιμότητα της εκάστοτε μονάδος. Έτσι πολλές φορές οδηγούνται σε λύση ίδια με 

αυτήν της προγενέστερης κατάστασης, με τη μόνη διαφορά την ύπαρξη μεσάζοντα.  

Θεσμικό ζήτημα, το οποίο συμφωνεί με τα δύο παραπάνω, είναι και η έλλειψη 

νομοθεσίας για την χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε κάθε έργο. Είναι μια 

τακτική που έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και με την οποία εξασφαλίζεται η 

διάθεση και αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης. Συν τοις άλλοις, δεν δίνονται 

κίνητρα για την χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ενώ παράλληλα δεν γίνεται 

ενημέρωση για την χρησιμότητα τους και την καταλληλότητά τους, εκτός του 

προφανούς χαμηλού κόστους. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται δυσπιστία από την μία 

πλευρά και αισχροκέρδεια από την άλλη.  

Ένα άλλο νομικό ζήτημα αποτελεί η έλλειψη κανονισμών και οδηγιών-

πλαισίων για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων που ανήκουν στο Δημόσιο, 

στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ. της επικράτειας. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το 

οποίο συνεχίζει απρόσκοπτα. Το πρόβλημα έγκειται αρχικά στην οπτική ρύπανση και 

την αισθητική υποβάθμιση της εκάστοτε περιοχής, η οποία δεν σταματάει μαζί με την 

παύση λειτουργίας του λατομείου. Στη συνέχεια όμως, δημιουργείται και θέμα 

περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης διότι σε αυτούς τους χώρους γίνεται πολλές 

φορές ανεξέλεγκτη διάθεση, όχι μόνο ΑΕΚΚ αλλά και οικιακών απορριμμάτων (π.χ. 

λατομεία Μαρκόπουλου). Φόβοι εκφράζονται και σε επίπεδα τοπικής κοινωνίας για 

εκμετάλλευση τέτοιων χώρων με την δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, γεγονός που δεν 

παρατείνει μόνο την οπτική όχληση, αλλά την ενισχύει και με άλλες.  

Στο κομμάτι της εφαρμογής έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ανεξέλεγκτης 

δραστηριότητας μη αδειοδοτημένων εταιρειών και ιδιωτών, όπως γινόταν μέχρι 

πρότινος και φαινόμενα μερικής διαχείρισης από αδειοδοτημένες εταιρείες και 

ιδιώτες. Πολλές εταιρείες ή ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο επιδίδονται 

σε ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ είτε είναι αδειοδοτημένοι είτε όχι, με σκοπό να 

μειώσουν το κόστος. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες που προσφέρουν γίνονται με μη 

ανταγωνιστικές τιμές και δυσχεραίνουν την βιωσιμότητα των εγκεκριμένων 

αντίστοιχων, ενώ παράλληλα μειώνουν δραματικά την αποτελεσματικότητα του όλου 

εγχειρήματος διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Όπως είναι φυσικό, παραμένουν και 

επιδεινώνονται και οι προαναφερόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η σύγχυση στις υπηρεσίες δόμησης σχετικά με τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουν κατά την έκδοση αδειών δόμησης-κατεδάφισης, μετά και τις νέες 

αλλαγές για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, έχει σχεδόν εξαλειφθεί. 
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Πλέον οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι υπηρεσίες γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία 

και ενημερώνουν επαρκώς τους άμεσα ενδιαφερόμενους ή στην χειρότερη τους 

παραπέμπουν στα ΣΣΕΔ για ενημέρωση. Γεγονός είναι ότι η ενημέρωση των 

δημόσιων φορέων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είχε θετικά αποτελέσματα. Από 

την πλευρά των ανάδοχων έργων, υπάρχει ακόμα μια μερίδα που δεν γνωρίζει το νέο 

πλαίσιο, ωστόσο μειώνεται συνεχώς. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

συμβεβλημένες ή μη με ΣΣΕΔ που δέχονται απόβλητα ακόμη και επικίνδυνα και δεν 

τα οδηγούν προς επεξεργασία. Αντιθέτως, τα οδηγούν σε αυτοσχέδιους χώρους ταφής 

που έχουν δημιουργήσει εντός του χώρου τους. Είναι το φαινόμενο της προσωρινής 

εξαφάνισης ή το κρυφτούλι των ΑΕΚΚ. Αυτό συνεπάγεται αισχροκέρδεια από 

πλευράς μονάδων προς τους ανάδοχους έργων και αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις 

υπόλοιπες μονάδες που θέλουν να τηρούν την νομοθεσία. 

 

10.2. Προτάσεις για Βελτίωση 

 

Οι προτάσεις που ακολουθούν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα, σε σχέση και με τον βαθμό που είναι πραγματοποιήσιμες.  

Για την προώθηση της ανακύκλωσης και για απόκτηση περαιτέρω 

περιβαλλοντικής συνείδησης από το ευρύ κοινό, θα ήταν θετική η δημιουργία 

σημείων συλλογής από τους ΟΤΑ, στα οποία να απορρίπτουν οι δημότες υπό 

προϋποθέσεις, τα συγκεκριμένα απόβλητα. Στην συνέχεια, οι ΟΤΑ μέσω 

συνεργαζόμενων αδειοδοτημένων μεταφορέων θα μεταφέρουν τα ΑΕΚΚ στις 

μονάδες επεξεργασίας που είναι συμβεβλημένες με το αντίστοιχο ΣΣΕΔ, 

ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει γνωστό το 

νέο πλαίσιο διαχείρισης στο κοινό και παράλληλα δημιουργούνται νέες θέσεις 

εργασίας.  

Η στελέχωση του ΕΟΑΝ αποτελεί επιτακτική και συνεχή ανάγκη. Καθότι το 

έργο της υπηρεσίας είναι μεγάλο και πολυσκελές, είναι απαραίτητη η ενδυνάμωσή 

της με περισσότερο εξειδικευμένο και μη, προσωπικό.  

Στο θεσμικό πλαίσιο το πιο βασικό είναι η προτυποποίηση των παραγόμενων 

προϊόντων ανακύκλωσης με καθορισμό των προδιαγραφών και των ποιοτικών 

κριτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθούν τρόποι πιστοποίησης κάθε διαφορετικού 

υλικού που προωθείται στην αγορά ώστε τα υλικά αυτά, μεμονωμένα αλλά και στο 
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σύνολό τους, να αποκτήσουν ακόμα και πλεονεκτήματα έναντι αντίστοιχων 

πρωτογενών τους. Όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες τα πιστοποιημένα οικοδομικά 

υλικά είτε μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν είτε 

προέρχονται από διαδικασίες ανακύκλωσης είναι σκόπιμο να προτιμούνται και να 

είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή καταλόγους υλικών που θα ενημερώνονται συνεχώς. 

Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία της πολιτεία και των ιδιωτικών φορέων για την 

πλήρη ενημέρωση και πλήρη διαθεσιμότητα τέτοιων υλικών σε όλους χωρίς 

διακρίσεις με ευκαιρίες για ιδιωτική πρωτοβουλία εκτός του δημόσιου φορέα. 

Για την ακρίβεια κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη οδηγίας-πλαίσιο που να 

προσδιορίζει με ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο για 

χρήση σε δομικά έργα και όπου απαιτείται να διευκρινίζεται αν περιορίζεται η χρήση 

του και σε ποιου είδους έργα ή σε ποια τμήματα του έργου μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Συν τοις άλλοις, για την καλύτερη αξιοποίησή του θα πρέπει να διερευνηθεί το πεδίο 

της κοινής χρήσης του προϊόντος με άλλα υλικά και η γενικότερη συμπεριφορά του 

ως δομικό υλικό. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο ποιότητας, να 

εξασφαλιστεί η αξιοποίηση και προώθησή του στην αγορά και να συνεισφέρει στην 

βιωσιμότητα των μονάδων επεξεργασίας. Ενώ παράλληλα θα βάλει τέλος στην 

ανεύθυνη και μη ασφαλή χρήση του.  

Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι να προετοιμαστεί η αγορά και οι πολίτες, ώστε 

να δημιουργηθεί ζήτηση για την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης. 

Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης των οικοδομικών 

αποβλήτων σε βιομηχανική βάση, μπορεί να ακολουθηθεί το παράδειγμα της 

επιβεβλημένης χρήσης των βιοκαυσίμων από τις πετρελαιοειδείς εταιρείες. Κάτι 

αντίστοιχο θα μπορούσε να επιβληθεί στα προϊόντα ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ από τις 

τσιμεντοβιομηχανίες για την παρασκευή έτοιμου σκυροδέματος, με αυξανόμενη κατ’ 

έτος ποσόστωση. Αυτή η κίνηση υποστηριζόμενη από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

θα μπορούσε να διευρύνει το συγκεκριμένο πεδίο εργασίας, με εκτέλεση για 

λογαριασμό του κράτους ερευνητικών εργασιών για τα αποτελέσματα 

χρησιμοποίησης αυτών των αδρανών στην παραγωγή σκυροδέματος. Αντίστοιχες 

κινήσεις είναι δυνατό να γίνουν και σε άλλες βιομηχανικές παραγωγές, όπως είναι τα 

ασφαλτομίγματα, τα αδρανή οδοστρωσίας κτλ.. 

Από τις πιο σημαντικές ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

κοινού και προώθησης των προϊόντων ανακύκλωσης στην αγορά είναι η εφαρμογή 

πράσινων δημοσίων συμβάσεων. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις είναι οι 
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διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται ρποϊόντα, υπηρεσίες ή 

εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών. Στην 

ουσία είναι η πρακτική να χρησιμοποιείται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (αν όχι εξ 

ολοκλήρου) ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων προϊόντων σε δημόσια έργα 

(δρόμοι, γέφυρες, δημόσια κτίρια κ.α.), όλα τα παραγόμενα απόβλητα να οδηγούνται 

σε ανακύκλωση και γενικότερα να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές που 

επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια, διαφημίζεται δυναμικά το 

όλο έργο (ραδιόφωνο, εφημερίδες, τηλεόραση), με επίκεντρο την συμβολή στην 

ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση κόστους. Με αυτόν τον 

τρόπο διαβεβαιώνει η πολιτεία ότι μια σωστή διαχείριση ΑΕΚΚ, όχι μόνο είναι 

εφικτή αλλά συμβάλλει σε πιο κερδοφόρα κατασκευή δημόσιων έργων καθώς και 

λειτουργίας των δημοσίων κτιρίων. Αποτελεί εναρκτήρια δύναμη για την 

χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων πιστοποιημένων οικοδομικών υλικών και 

ανακυκλωμένων προϊόντων από όλους τους εμπλεκόμενους στον κατασκευαστικό 

τομέα. Επίσης τοποθετεί την πολιτεία σε μία θέση ευθύνης αλλά και δημιουργικής 

διαδικασίας και έρευνας για τη σωστή επιλογή και προώθηση τέτοιων υλικών.  

Είναι δηλαδή επιτακτική η τροποποίηση της εγκυκλίου αναφορικά με την 

εναλλακτική διαχείριση και τον διαχωρισμό δημοσίων/ιδιωτικών έργων. Δε νοείται 

εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα χωρίς την συμμετοχή των 

ΣΣΕΔ. Τα εγκεκριμένα συστήματα μπορούν να οργανώσουν και να επιβλέπουν αν 

εφαρμόζεται η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αποβλήτων των έργων. 

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης η αποκατάσταση των ανενεργών 

λατομείων. Λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει η αποκλειστική ανάθεση της 

αποκατάστασης στα συστήματα διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Είναι μια σημαντικά 

προσοδοφόρα λύση καθώς εκμεταλλεύεται τις υπάρχουσες δομές, συνδυάζοντας 

απόλυτα τρεις βασικές περιβαλλοντικές έννοιες: την Ανακύκλωση, την Αξιοποίηση 

και την Αποκατάσταση. Η Αποκατάσταση θα γίνεται με Αξιοποίηση των αδρανών 

καταλοίπων, που προκύπτουν από την Ανακύκλωση στις μονάδες επεξεργασίας των 

ΑΕΚΚ καθώς και από την περίσσεια εκσκαφών της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

Η ικανότητα και η μακρόχρονη εμπειρία των μονάδων επεξεργασίας, η τεχνογνωσία, 

το εξειδικευμένο προσωπικό και ο υπάρχον εξοπλισμός είναι τα βασικά κριτήρια που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και είναι αυτή ακριβώς η υποδομή που λειτούργησε ως 

κριτήριο για την δημιουργία των ΣΣΕΔ.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί μια λύση για την διάθεση των αδρανών υλικών 

από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, τα οποία προς το παρόν αποθηκεύονται επ’ 

αόριστον και θα δοθεί ένα τέλος στην οπτική ρύπανση και την αισθητική υποβάθμιση 

τοπίων που έχουν δημιουργήσει τα ανενεργά και παρατημένα λατομεία όλα αυτά τα 

χρόνια. Ένα κόστος που μονίμως πλήρωναν οι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής. 

Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση (π.χ. η δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ) θα 

αναβάλει την αποκατάσταση του χώρου και θα επιβαρύνει την αισθητική της 

περιοχής με νέα χρήση μεγάλης διάρκειας. Ενώ, η όποια καθυστέρηση ζημιώνει 

περισσότερο την εκάστοτε περιοχή (ανεξέλεγκτη διάθεση όλων των ειδών 

αποβλήτων) και δυσχεραίνει την αποκατάσταση, όταν έρθει η ώρα της. 

Όσον αφορά την εφαρμογή ή μη των διαδικασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ένας 

ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορούσε να δώσει λύση στην παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της όλης δραστηριότητας. Στις αρμοδιότητές του θα επαφίεται ο εντοπισμός 

της ανεξέλεγκτης διάθεσης, με σχετικά απλούς ελέγχους όπως για παράδειγμα είναι η 

σύγκριση του αριθμού των πολεοδομικών αδειών και του αριθμού των συμβάσεων 

έργων με τα ΣΣΕΔ. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζονται εύκολα οι παρανομούντες, 

το που γίνεται το έργο και οι πιθανές τοποθεσίες ανεξέλεγκτης διάθεσης. Ενώ με 

περαιτέρω στελέχωση του μηχανισμού με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο 

εξοπλισμό, θα μπορεί να είναι δυνατό να γίνει εντοπισμός της παράνομης 

οικοδομικής δραστηριότητας, στην οποία η ανεξέλεγκτη διάθεση είναι δεδομένη. Οι 

εισηγήσεις του ελεγκτικού μηχανισμού να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες 

αρχές με σκοπό την επιβολή προστίμου ή κυρώσεων όσον αφορά στην 

δραστηριότητά του (π.χ. ανάκληση άδειας). Ωστόσο, ο μεγαλύτερος περιοριστικός 

παράγοντας για την ίδρυση τέτοιου οργανισμού είναι το κόστος, το οποίο στην 

παρούσα οικονομική κατάσταση είναι δύσκολο να παρακαμφθεί. Συμπερασματικά, 

περισσότερα θετικά αποτελέσματα από πλευράς δημόσιων φορέων είναι δυνατόν να 

επιφέρει η πρόληψη, η οποία έγκειται στην έγκριση άδειας μόνο αν υπάρχει σύμβαση 

με ΣΣΕΔ για την διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.  

Προς αυτή τη κατεύθυνση βαδίζει επίσης, η θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων 

και προστίμων σε σχετικές παραβάσεις.  

Όσον αφορά στην διασφάλιση διάθεσης των ανακυκλωμένων προϊόντων στην 

αγορά και αξιοποίησης τους ένα μεγάλο βήμα είναι η δημιουργία ενός συστήματος 

επιβράβευσης. Το σύστημα επιβράβευσης είναι ο καλύτερος και 

αποτελεσματικότερος τρόπος για να υιοθετηθεί η ιδέα της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ 
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από όλους τους συμμετέχοντες στην κατασκευαστική δραστηριότητα και να 

εφαρμοστεί στην πράξη η νομοθεσία. Είναι μια διαδικασία που λειτουργεί 

διαφορετικά από την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς επιβραβεύει την 

καλή συμπεριφορά, δίνοντας οικονομικά κίνητρα.  

Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει με τη δημιουργία μιας βάσης 

δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται όλοι οι αγοραστές ανακυκλωμένων υλικών. 

Οι αγοραστές αυτοί ανάλογα και με την χρήση ανακυκλωμένων υλικών που κάνουν, 

θα λαμβάνουν είτε επιδότηση σε αγορές υλικών πρώτης διαλογής, είτε ακόμα 

καλύτερα φορολογικές ελαφρύνσεις.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε αυτούς που κάνουν 

ανακύκλωση. Δηλαδή, όσοι ακολουθούν τους κανονισμούς και τηρούν τα 

προβλεπόμενα όσον αφορά στο πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να λαμβάνουν και 

αυτοί αντίστοιχα προνόμια. Σε αυτό το σημείο όμως, χρειάζεται προσοχή σε όσους 

κάνουν μερική εφαρμογή των προβλεπόμενων. Καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

πολλοί πράττουν τα δέοντα επιλεκτικά και όπου μπορούν παρανομούν. Ο 

συνδυασμός των εργασιών ενός συστήματος επιβράβευσης με έναν ελεγκτικό 

μηχανισμό μπορεί να δώσει τη λύση.  

Τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένα καλά οργανωμένο και δίκαιο σύστημα 

επιβράβευσης είναι πολλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα οικονομικά αυτά προνόμια 

λειτουργώντας σαν όχημα υιοθέτησης της ιδέας της ανακύκλωσης, θα ωθήσουν 

περαιτέρω τους άμεσα ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Παράλληλα 

και σχεδόν αυτομάτως θα περιορίσει το κυνήγι για τον εντοπισμό παραβάσεων, κάτι 

που θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων. Θα δώσει λύση στα θέματα βιωσιμότητας των 

μονάδων επεξεργασίας, αλλά και μια ανάσα στον κατασκευαστικό τομέα. Κατ’ 

επέκταση θα προσελκύσει τις περιφέρειες, στις οποίες δεν έχει δραστηριοποιηθεί 

κάποιο ΣΣΕΔ, να ακολουθήσουν το παράδειγμα των άλλων. Δηλαδή, θα δώσει λύση 

και στο πρόβλημα της γεωγραφικής κάλυψης όλης της επικράτειας της χώρας.  

Συμπερασματικά, αν συνεχιστεί να μην εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία 

γύρω από την εναλλακτική διαχείριση θα είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι ποσοτικοί 

στόχοι που έχουν τεθεί για την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ. Συγκεκριμένα, θεωρούμε 

απαραίτητη την υιοθέτηση όλων των παραπάνω προτάσεων και την εκκίνηση των 

διαδικασιών προς την εφαρμογή τους, για να μπορούμε να πούμε ότι καταβάλλουμε 

τις μέγιστες προσπάθειες από πλευράς ιδιωτικού τομέα (διαχειριστές, ΣΣΕΔ, μονάδες 

επεξεργασίας), αλλά και από πλευράς δημοσίου (υπηρεσίες δόμησης, ΟΤΑ κτλ.). 
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Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, στη λογική του «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 

υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης, ώστε να σταματήσει η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. Μέσω της ανακύκλωσης, τα οφέλη είναι πολλαπλά για την κοινωνία 

και προπάντων δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους που 

σχετίζονται με την διαχείριση των αποβλήτων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να δίνονται 

κίνητρα και να γίνεται συνεχής προώθηση της λογικής της ανακύκλωσης από όλους 

και προς όλους τους φορείς, τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες. 

 

 Για την Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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