
                                                                      Σ ε λ ί δ α  | 1 

Απολογιστική έκθεση ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ έτους 2017 

 
 
   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΕΤΟΥΣ 2017 

 
 

 
 
 
 
 

                       Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2018 
 
                    
 
  
  
  
  



                                                                      Σ ε λ ί δ α  | 2 

Απολογιστική έκθεση ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ έτους 2017 

  
 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1  Γενικές  Πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Νομικό πρόσωπο που οργανώνει το συλλογικό ΣΕΔ είναι η αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρία με την επωνυμία «ΨΑΡΡΑΣ–ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.», σύμφωνα με 
το καταστατικό της το οποίο δημοσιεύτηκε την 13η

 

 Μαΐου 2011 και η τελευταία τροποποίηση 
του δημοσιεύτηκε την 10/7/2013. 

Το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις του παρατίθενται στο Παράρτημα Ια. 
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με την ΚΥΑ 36259/2010 

προσδιορίζεται ότι οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, οι 
εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής 
υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) υποχρεούνται να 
οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητας τους κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 
3954/2010 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. 
( Άρθρ. 8, παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/2010).  
 

 

 

Επωνυμία ΣΣΕΔ ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. 
  

Διακριτικός τίτλος ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. 
  

Αρ. Πρωτ. απόφασης έγκρισης Ε.Ο.Αν. 2174/09-12-2013 
  

ΑΦΜ εταιρείας 997742983 
  

ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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       Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ «ΨΑΡΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» είναι βάσει του καταστατικού του, ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που έχει ως σκοπό της λειτουργίας του να αποτελέσει ένα συντονιστικό όργανο 
όλων των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ που προέρχονται από εκσκαφές, 
οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών (ΑΕΚΚ).  
 
       Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» εγκρίθηκε από τον 
Ε.Ο.ΑΝ. (Α.Π.: 2174), με διάρκεια ισχύος της έγκρισης έξι χρόνια, αρχής γενομένης από τη 
9/12/2013 και γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος τους Νομούς Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. 
Χαλκιδικής, Ν. Σερρών, Ν. Πιερίας, Ν.Πέλλας, Ν. Ημαθίας, Ν. Κιλκίς.  
 
       Βασικές επιδιώξεις της λειτουργίας του συστήματος αποτελεί ο συντονισμός διαδικασιών 
υψηλών προδιαγραφών από την συλλογή ως την αξιοποίηση τους μέσω της ανακύκλωσης και 
την επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών (ΑΕΚΚ) ενώ με την λειτουργία του αυτή συμβάλει 
στην διαμόρφωση ενός πλέγματος σχέσεων που να συνδέουν το ΣΣΕΔ των ΑΕΚΚ, με τους 
συμβαλλόμενους διαχειριστές και τις μονάδες επεξεργασίας του συστήματος.  
 
       Τέλος η λειτουργία του συστήματος αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και 
τον περιορισμό των ζημιογόνων επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου 
από την ανεξέλεγκτη ρίψη αδρανών υλικών (μπάζα) που προέρχονται από εκσκαφές, 
οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών (ΑΕΚΚ) με την λήψη των ενδεδειγμένων 
μέτρων σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και τις ειδικές 
διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημιουργούνται σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 
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1.2 Στοιχεία επικοινωνίας   
 

Το Σύστημα εδρεύει επί της οδού Καλλιπάτειρας 08, Τ.Κ. 56224, Εύοσμος. Τα δε 
τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2310-587 760, fax 2310-587 763, e-mai info@psarras-enallaktiki-
diaxeirisi.eu,  διαδίκτυο: www.psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu    
   

Από τα τέλη του έτους 2012 λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ  www.psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu  απο όπου πολίτες και συνεργάτες 
μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τo Σύστημα, το διαχειριζόμενο ρεύμα 
αποβλήτων και τις δραστηριότητες του καθώς και άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος.  
  

Η ιστοσελίδα της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.  ανανεώνεται με 
γνώμονα την φιλικότητα προς τον χρήστη, αντικαθιστώντας την δια εντύπων συναλλαγή με την 
ηλεκτρονική, μειώνοντας την παραγωγή χαρτιού, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην 
προστασία του περιβάλλοντος και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.   
 
 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 8, ΕΥΟΣΜΟΣ , 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.56224 
  

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310587760 -1-2-3 
  

Τηλεομοιοτυπία 2310587763 
  

Διαδίκτυο http://www.psarras-enallaktiki- 
 diaxeirisi.eu 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση info@psarras-enallaktiki- 
 diaxeirisi.eu 
  

Διευθύνων Σύμβουλος ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
  

Υπεύθυνος παροχής στοιχείων ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
διαχείρισης & οικονομικών στοιχείων  
ΣΣΕΔ  

  

 
Ειδικότερα στην ιστοσελίδα έχουν δημιουργηθεί πεδία για να μπορεί ο κάθε υποψήφιος 
συνεργάτης: 
 

- Να αιτηθεί την συνεργασία του με το σύστημα 
- Να καταθέσει τις δικές του υποδείξεις/παρατηρήσεις 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για παροχή στοιχείων διαχείρισης και οικονομικών στοιχείων της 
εταιρείας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Ψάρρας  Ανδρέας στα τηλέφωνα 
2310-587 760-1-2-3. 
 

mailto:info@psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu�
mailto:info@psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu�
http://www.psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu/�
http://www.psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu/�
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 1.3  Διαχειριζόμενο είδος και Ρεύματα αποβλήτων 
 

Το διαχειριζόμενο είδος αποβλήτων είναι η κατηγορία 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/Π9//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της  Επιτροπής  Ε.Κ. 
 

Εξαιρούνται τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο, εφόσον αποτελούν 
επικίνδυνα απόβλητα. 
 

Τα διαχειριζόμενα ρεύματα είναι τα εξής τέσσερα: 
 
 

Ρεύμα 1ο: Απόβλητα εκσκαφών αντιστοιχεί σε: 
 

• 17 03 02: μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 17 03 01 

• 17 05 04: χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 
03 

• 17 05 06:  μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 
• 17 05 08: έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 

05 07 σημείο 17 05 05 
 
 
 

 
     Αποτελεί το ρεύμα μεμονωμένων και "καθαρών" κωδικών αποβλήτων όπως είναι το 

σκυρόδεμα, χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών και η άσφαλτος. Προκύπτει από έργα 
οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και μεγάλα τεχνικά έργα που προϋποθέτουν τη 
καθαίρεση παλαιότερων τεχνικών υποδομών. 
  

 

 Ρεύμα 2ο: Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (με λίγες προσμίξεις)αντιστοιχεί 
σε: 

 

• 17 01 01:  σκυρόδεμα 
• 17 01 02:  τούβλα 
• 17 01 03:  πλακάκια και κεραμικά 
• 17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06. 
• 17 02 01:  ξύλο 
• 17 02 02:  γυαλί 
• 17 02 03:  πλαστικό 
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• 17 04 01:  χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 
• 17 04 02:  αλουμίνιο 
• 17 04 03:  μόλυβδος 
• 17 04 04:  ψευδάργυρος 
• 17 04 05:  σίδηρος και χάλυβας 
• 17 04 06:  κασσίτερος 
• 17 04 07:  ανάμεικτα μέταλλα 
• 17 04 11:  καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 
 

 
 

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα αξιοποιήσιμα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και 
άοπλου, τούβλων (τοιχοποιίας) και ξύλου σε χαμηλά ποσοστά. Προκύπτει από έργα 
κατεδάφισης μεγάλων κτηρίων, στα οποία υφίσταται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης 
για τη διαλογή στη πηγή υλικών όπως το μέταλλο, το πλαστικό, το ξύλο, το γυαλί, ο γύψος 
κλπ. 
 

Ρεύμα 3ο: Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (με πολλές προσμίξεις) 
αντιστοιχεί  
σε: 
 

• 17 01 01:  σκυρόδεμα 
• 17 01 02:  τούβλα 
• 17 01 03:  πλακάκια και κεραμικά 
• 17 01 07:  μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 
• 17 02 01:  ξύλο 
• 17 02 02:  γυαλί 
• 17 02 03:  πλαστικό 
• 17 04 01:  χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 
• 17 04 02:  αλουμίνιο 
• 17 04 03:  μόλυβδος 
• 17 04 04:  ψευδάργυρος 
• 17 04 05:  σίδηρος και χάλυβας 

• 17 04 06:  κασσίτερος 
• 17 04 07:  ανάμεικτα μέταλλα 
• 17 04 11:  καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

 

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα αξιοποιήσιμα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και 
άοπλου, τούβλων (τοιχοποιίας), κεραμικών πλαστικού και ξύλου σε μεγάλα ποσοστά. Προκύπτει 
από έργα κατεδάφισης μεγάλων κτηρίων, στα οποία δεν πραγματοποιείται διαλογή στη πηγή 
υλικών όπως το μέταλλο, το πλαστικό, το ξύλο, το γυαλί, ο γύψος κλπ. 
 



                                                                      Σ ε λ ί δ α  | 7 

Απολογιστική έκθεση ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ έτους 2017 

 

 

Ρεύμα 4ο: Απόβλητα ανακαινίσεων αντιστοιχεί σε: 
 

• 17 01 01:  σκυρόδεμα 
• 17 01 02:  τούβλα 
• 17 01 03:  πλακάκια και κεραμικά 
• 17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται  στο σημείο 17 01 06. 
• 17 01 01:  σκυρόδεμα 
• 17 01 02:  τούβλα 
• 17 01 03:  πλακάκια και κεραμικά 
• 17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06. 
• 17 02 01:  ξύλο 
• 17 02 02:  γυαλί 
• 17 02 03:  πλαστικό 
• 17 04 01:  χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 
• 17 04 02:  αλουμίνιο 
• 17 04 03:  μόλυβδος 
• 17 04 04:  ψευδάργυρος 
• 17 04 05:  σίδηρος και χάλυβας 
• 17 04 06:  κασσίτερος 
• 17 04 07:  ανάμεικτα μέταλλα 
• 17 04 11:  καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 
• 17 06 04:  μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 

01 και 17 06 03 
• 17 08 02: υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων 

που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 
• 17 09 04: μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 
09 03. 
 

 

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και άοπλου και 
τούβλων (τοιχοποιίας), σε χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά, ενώ περιλαμβάνει κυρίως κεραμικά 
πλαστικά και ξύλο σε μεγάλα ποσοστά. Προκύπτει κυρίως από ιδιωτικά και δημόσια έργα 
ανακαίνισης . 
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1.4 Γεωγραφική κάλυψη   
  
 

Η έδρα του συστήματος βρίσκεται στο Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, οδός Καλλιπάτειρας 
8 στον Νομό Θεσσαλονίκης. 
 

Το σύστημα καλύπτει το ευρύτερο αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και την 
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και συνεργάζεται με δύο μονάδες επεξεργασίας αδρανών 
αποβλήτων, την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» και  από την αρχή του 2016 προς 
κάλυψη των αναγκών ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στον νομό Σερρών το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με την 
εταιρία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ.». 
 

Η μονάδα επεξεργασίας της εταιρίας, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» με την 
οποία συνεργάζεται το συλλογικό ΣΕΔ, είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Λαχανόκηποι της 
Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας, Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, Δήμος Ωραιοκάστρου, 
Ν.Θεσσαλονίκης. Για την επιλογή της θέσης της μονάδας επεξεργασίας υπολογίσθηκε η 
απόσταση και η χρονική διάρκεια των δρομολογίων από τις πηγές παραγωγής αυτών των 
περιοχών έως το σύστημα. 
 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» έχει προνοήσει  ώστε να συνάψει 
σύμφωνο εκμισθώσεως και άλλου οικοπέδου, το οποίο ευρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις 
κύριες εγκαταστάσεις και το οποίο χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικός χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης αποβλήτων και τελικών προϊόντων ιδίως κατά τις χρονικές περιόδους αιχμής της 
παραγωγής αποβλήτων εκ μέρους των συμβαλλομένων.   
 
 Η μονάδα  «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ.»  είναι: «Μονάδα Επεξεργασίας (με κινητή μονάδα) και 
Προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε εκτός 
σχεδίου περιοχή, σε τμήμα του με αριθμό 957 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα». Πιο 
συγκεκριμένα βρίσκεται στον Δήμος Σερρών Δ.Κ. Λευκώνα  Τ.Κ. 621 00 (Εκτός σχεδίου περιοχή 
–τμήμα αγροτεμαχίου με αριθμό 957 του αγροκτήματος Λευκώνα) 6οχλμ Σερρών – 
Θεσσαλονίκης και διαθέτει  συνολική έκταση  9200,00 m

Το αγροτεμάχιο είναι ιδιόκτητο και το συγκεκριμένο τμήμα εντός των ορίων του οποίου 
αναπτύσσεται η δραστηριότητα έχει έκταση 2950m

2 .  

2

 

.Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο βρίσκεται 
επί της Ε.Ο. Σερρών-Θεσσαλονίκης και η οδική πρόσβαση γίνεται από υφιστάμενο αγροτικό 
δρόμο που συνδέεται με την εθνική οδό. 
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Στο ΣΣΕΔ αδρανών μη επικίνδυνων Α.Ε.Κ.Κ. περιλαμβάνονται οι νομοί: 
Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένου και του αστικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης), Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας). 

 
 Η δυνατότητα γεωγραφικής κάλυψης των αναγκών εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΚΕΚ εκ μέρους του ΣΣΕΔ αυτή την στιγμή εκτείνεται στο σύνολο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων συστήματος  
  
 
    
Ο αριθμός των υπόχρεων παραγωγών που έχουν υπογράψει σύμβαση με το 
σύστημα.     

 
Το έτος 2017  το σύστημα ΨΑΡΡΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. ήρθε σε 

συμφωνία με 41 υπόχρεους διαχειριστές  και δύο Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

. Εκ των 
ανωτέρω συμβολαίων οι Διαχειριστές Αποβλήτων ΑΕΚΚ που παρέδωσαν ΑΕΚΚ στις 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ήταν  μόλις   24 , με αποτέλεσμα το σύστημα να διαχειριστεί 
τελικά  μόλις 13.157,24 ΤΝ  Α.Ε.Κ.Κ ποσότητα που σημαίνει μια μείωση της τάξης του 20% από 
το 2016.  

Ενώ στον αντίποδα η ποσότητα του ανακυκλωμένου υλικού επίχωσης που πουλήθηκε 
από τις μονάδες ανέρχεται σε 21,895,30 ΤΝ, αυξημένο κατά 76% από το 2016. 

 
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση των ΑΕΚΚ δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα ή 

εκτίμηση  από τις ανωτέρω συμβάσεις σχετικά με τον αριθμό των διαχειριστών που δεν έχουν 
προχωρήσει σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους αναφορικά με το Ν.2939/01.Από την 
πλευρά της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπήρξε 
κατά την διάρκεια του 2017 κανένα θέμα διακοπής σύμβασης ή και καταγγελία με τους 
ανωτέρω διαχειριστές. 

 
Επίσης ενημερώνουμε ότι το ΣΣΕΔ εξυπηρέτησε κατά την διάρκεια του 2017 και 

διαχειριστές ΑΕΚΚ που είχαν υπογράψει σύμβαση και τα προηγούμενα χρόνια και το έργο ή η 
σύμβαση συνεργασίας συνεχίστηκε και το 2017. 

 
Το σύστημα ΨΑΡΡΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ  έχει επισημάνει τα θέματα της 

μη ένταξης υπόχρεων παραγωγών, της εισφοροδιαφυγής, της παράνομης διακίνησης και 
διαχείρισης κ.α με αντίστοιχες προτάσεις αντιμετώπισής τους. Παραμένουμε στην διάθεση 
του ΕΟΑΝ για την ανάληψη κοινών δράσεων προς αντιμετώπιση στρεβλώσεων που 
υφίστανται, προς την προώθηση νόμιμων και ενδεδειγμένων λύσεων διαχείρισης. 
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Ποσότητες αποβλήτων και στατιστικά στοιχεία 
 
 
Ο συνολικός όγκος των αποβλήτων ΑΕΚΚ τα οποία ανακυκλωθήκαν με την συμβολή του 

ΣΣΕΔ  «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» κατά το έτος 2017 ήταν 13.615.66 
τόνοι τα οποία αναλύονται ως εξής στα τρία ρεύματα ΑΕΚΚ τα οποία διαχειρίζεται το ΣΣΕΔ 

 
 
 

1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17.05.06 10.217.64 

2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17.03.02 523.69 

3 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΜΕ 
ΛΙΓΕΣ  ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ) 17.01.07 

323,88 

4 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ) 17.01.07 

2.092,03 

 
 
 
 
 

Από την ανωτέρω ποσότητα των 13.615,66 τόνων τους οποίους επεξεργάστηκαν  οι 
συνεργαζόμενοι  επεξεργαστές αποβλήτων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» και 
«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» για λογαριασμό του ΣΣΕΔ «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Α.Ε.Κ.Κ.» διατέθηκαν προς πώληση 21.895,30  τόνοι ανακυκλωμένο αδρανές υλικό το 
οποίο και υποκατέστησε ίση ποσότητα υλικό λατομείου. Μέρος του οποίου προήλθε από 
ανακυκλωμένο υλικό που παράμενε  προς διάθεση στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων 
εταιριών διαχείρισης αποβλήτων. Παρατηρούμε ότι τελικά για το 2017 υπήρξε μια μείωση 
των Α.Ε.Κ.Κ που διαχειρίστηκε το σύστημα, της τάξης του 20%. Ενώ στον αντίποδα η 
ποσότητα του ανακυκλωμένου υλικού επίχωσης που πουλήθηκε από τις μονάδες ανέρχεται 
σε 21,895,30 ΤΝ, αυξημένο κατά 76% από το 2016. 
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4. Δίκτυο συλλογής – μεταφοράς - αποθήκευσης 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 
ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

9802ΠΕ/23-01-2014 

Άδεια διαχείρισης 
(συλλογή-μεταφορά ) 

στερεών μη 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, για την 
Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΒΟΡΡΑΣ ΑΤΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 
ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

9160 ΠΕ/16-01-2014 

Άδεια διαχείρισης 
(συλλογή-μεταφορά) 

στερεών μη 
επικίνδυνων 

αποβλήτων, για την 
Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ           
ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3661/07-06-2016 

Ανανέωση άδειας 
διαχείρισης (συλλογή- 
μεταφορά) στερεών μη 

επικίνδυνων 
αποβλήτων, για την 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ ΔΙΠΕΧΩΣ Κ. Μακεδονίας 602/19-03-2015 

Άδεια διαχείρισης 
(συλλογή-μεταφορά) μη  

επικινδύνων 
αποβλήτων, όπως αυτά 

ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 
Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 

1909Β/22-12-03), για την 
Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 
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Μονάδες διαλογής ή επεξεργασίας 
 
 
Το σύστημα της εναλλακτικής διαχείρισης συνεργάζεται με δύο μονάδες διαχείρισης και 
επεξεργασίας αδρανών αποβλήτων ΑΕΚΚ, την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΕ» και την 
«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ». 

 
 
6.1 Στοιχεία των κέντρων διαλογής ή επεξεργασίας των αποβλήτων 

 
 Παρακάτω παραθέτουμε πληροφορίες σχετικά με την μονάδα επεξεργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΕ» 
 
 Η μονάδα επεξεργασίας της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.», με την 
οποία συνεργάζεται το συλλογικό ΣΕΔ, είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο μακροχρόνιας 
μίσθωσης και βρίσκεται στην περιοχή Λαχανόκηποι της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας, 
Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, Δήμος Ωραιοκάστρου, Ν. Θεσσαλονίκης. Για την επιλογή της θέσης 
της μονάδας επεξεργασίας υπολογίσθηκε η απόσταση και η χρονική διάρκεια των δρομολογίων 
από τις πηγές παραγωγής αυτών των περιοχών έως το σύστημα.  
 
Η «Τεχνική Ανακύκλωσης Αδρανών Α.Ε.» διαθέτει την Ακόλουθη  Αδειοδότηση:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.»  
 ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

 
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΑΣ 

 
   
     

1. ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15/7753/ 
Ανανέωση και Τροποποίηση λόγω 
προσθήκης  

 Γενική  /νση 8.6.2010 
νέων κωδικών αποβλήτων και 
μηχανολογικής  

 Ανάπτυξης  
επέκτασης της Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών  

 Τμήμα Προστασίας  
Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα 
Εναλλακτικής  

 Περιβάλλοντος και  Διαχείρισης – Ανακύκλωση ΑΕΚΚ» με την  

 Έκδοσης Οικοδομικών  
επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΔΡΑΝΩΝ  

 Αδειών  Α.Ε.» που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 2440  

   
αγροτεμάχιο, περιοχή Λαχανόκηπων του  .  
.  

   
Νεοχωρούδας του  . Καλλιθέας, Ν. 
Θεσσαλονίκης.  
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ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΑΔΕΙΑΣ                       ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

2. ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15/10771 / 
Ανανέωση – Τροποποίηση, λόγω προσθήκης 
νέων 

 Γενική  /νση 27.09.2010 
κωδικών αποβλήτων και μηχανολογικής 
επέκτασης 

 /νση Ανάπτυξης  της Άδειας Διαχείρισης (Προσωρινής 
    
 Τμήμα Προστασίας  Αποθήκευσης – Επεξεργασίας - 
 Περιβάλλοντος &  Μεταφόρτωσης) στερεών μη επικίνδυνων 

 Έκδοσης Οικοδομικών  
αποβλήτων (ΑΕΚΚ) της δραστηριότητας 
«Μονάδα 

 Αδειών  Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωση 
   Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
   Κατεδαφίσεις» με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται 
   στο υπ’ αριθμ. 2440 αγροτεμάχιο, περιοχή 
   Λαχανόκηπων του .  . Νεοχωρούδας του  . 
   Καλλιθέας, Ν. Θεσσαλονίκης. 
    

3. Περιφέρεια Μακεδονίας 283/583/344 
Ανανέωση – Τροποποίηση, λόγω προσθήκης 
νέων 

 Γενική Διεύθυνση 7/15.02.201 
κωδικών αποβλήτων και μηχανολογικής 
επέκτασης 

 Ανάπτυξης 2 της Άδειας Διαχείρισης (Προσωρινής 
 Διευθυνση  Αποθήκευσης – Επεξεργασίας - 
 Βιομηχανίας, Ενέργειας  Μεταφόρτωσης) στερεών μη επικίνδυνων 

 και Φυσικων Πόρων  
αποβλήτων (ΑΕΚΚ) της δραστηριότητας 
«Μονάδα 

 Τμήμα Τεχνικών  Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωση 
 Εφαρμογών  Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
   Κατεδαφίσεις» με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται 
   στο υπ’ αριθμ. 2440 αγροτεμάχιο, περιοχή 
   Λαχανόκηπων του .  . Νεοχωρούδας του  . 
   Καλλιθέας, Ν. Θεσσαλονίκης. 
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 ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΑΔΕΙΑΣ                       ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 3661/07-06- 
Ανανέωση άδειας διαχείρισης (συλλογή-
μεταφορά) 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, για την 
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 ΘΡΑΚΗΣ   
 /νση Περιβάλλοντος   
    
 και Χωρικού   
 Σχεδιασμού Κεντρικής   
 Μακεδονίας   
 Τμήμα Περιβάλλοντος   
 και Χωρικού   
 Σχεδιασμού   
    

5. Καφαρίδης Απόστολος  
Τεχνική Έκθεση απαλλαγής υποχρέωσης 
έκδοσης 

 Μηχανολόγος  πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας 
 Μηχανικός  (Θέση: υπ’ αριθμ 2440 αγροτεμάχιο 
 Χαράλαμπος Τσίτσκας  Νεοχωρούδα) 
 Πολιτικός Μηχανικός   
    

6. ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15/Φ.14.2.2 
Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας 

εργοστασίου 
 Γενική  /νση 4372/8/2212 ανακύκλωσης αδρανών υλικών (διαλογή - 
 Διοικητικού – 4 επεξεργασία) της ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 Οικονομικού και 26.11.2008 ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. 
 Υποδομών  (υπ’ αριθμ 2440 αγροτεμάχιο) 
 Δ/νση Ανάπτυξης   
 Τμήμα Μεταποιητικών   
 Επιχειρήσεων και   
 Ανάπτυξης   
 ΤΜΗΜΑ Α’   
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 ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΑΔΕΙΑΣ                       ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

7. Γραφείο Εναλλακτικής  Εγγραφή στο Μητρώο Διαχείρισης Μη  

 Διαχείρισης  Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων της εταιρίας  

 Συσκευασιών και  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.  

 άλλων προϊόντων των 
134591/720 

Αριθμός Μητρώου 0101  
 

Γεν. Διευθύνσεων (υπ’ αριθμ 2440 αγροτεμάχιο) 
 

 
1/9-12-2011 

 
 

Περιβάλλοντος και 
  

    

 Περιβαλλοντικού    

 Σχεδιασμού του    

 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.    
     

8. ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της  

 Γενική  /νση  δραστηριότητας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΗ  

 /νση Ανάπτυξης  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

 Τμήμα Προστασίας 15/21216/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ  

 Περιβάλλοντος & 26.11.2009 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται  

 Έκδοσης Οικοδομικών  στο αγροτεμάχιο 2401 στο αγρόκτημα  

 Αδειών  Νεοχωρούδας του Δήμου Καλλιθέας, Ν.  

   Θεσσαλονίκης  
     

9. ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με  

 Γενική  /νση  άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της  

 /νση Ανάπτυξης 15/Φ.14.2.2 μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών  

 Τμήμα Μεταποιητικών 6943/22187/ υπολειμμάτων και απορριμμάτων ιδιοκτησίας  

 επιχειρήσεων & 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε, που  

 Ανάπτυξης  θα ιδρυθεί στο υπ’αρ. 2401 αγροτ. στην περιοχή  

   Νεοχωρούδας,   . Καλλιθέας  
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Ανανέωση και τροποποίηση της 15/7753/ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  8.6.2010 ΕΠΟ και αντίστοιχης άδειας διαχείρισης 

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
αποβλήτων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΜΗ 

 Γενική Διεύθυνση ΑΠ 283 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

 Ανάπτυξης σχετ 5831 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 

 Διεύθυνση Βιομηχανίας π.ε., 3447 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» 

 Ενέργειας και Φυσικών π.ε./ 15-2-  

 Πόρων 2012  

 Τμημα Τεχνικών Εφαρμογών   
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 Η μονάδα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε»  είναι αδειοδοτημένη για την 
διαχείριση των ακόλουθων κωδικών αδρανών μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων (Απόφαση 
2001/118/ΕΚ),Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 50910/27237/2003). 
 
 
 
 
17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
17 
01  σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 
17 01 01 σκυρόδεμα 
17 01 02 τούβλα 
17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 
17 01 07 μείγμα σκυροδέματος,  τούβλων,  πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 
  περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 
17 
02  ξύλο, γυαλί και πλαστικό 
17 02 01 ξύλο 
17 02 02 γυαλί 
17 02 03 πλαστικό 
  

17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας,  λιθανθρακόπισσα και προϊόντα 
 πίσσας 
17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 
 03 01 
17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 
17 04 02 αλουμίνιο 
17 04 03 μόλυβδος 
17 04 04 ψευδάργυρος 
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 
17 04 06 κασσίτερος 
17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 170410 
17 05 χώματα  (περιλαμβανομένων  χωμάτων  εκσκαφής  από  μολυσμένες 
 τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών 
17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο 

 

σημείο 17 05 03 
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17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο 
 σημείο 17 05 05 
17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07 
17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 
17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 
 06 03 
17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο 
17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
 στο σημείο 17 08 01 
17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 
17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που 
 περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03. 
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Παρακάτω παραθέτουμε πληροφορίες σχετικά με την  άλλη μονάδα του συστήματος, την  
«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» 
 
  

Στη μονάδα επεξεργασίας της εταιρίας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ.», με την οποία συνεργάζεται το 
συλλογικό ΣΕΔ, ο χώρος επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης υλικών εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και συγκεκριμένα σε τμήμα 
του αγροτεμαχίου με αριθμό 957 του αγροκτήματος της Δ.Κ. Λευκώνα. Το αγροτεμάχιο είναι 
ιδιόκτητο και το συγκεκριμένο τμήμα εντός των ορίων του οποίου θα αναπτυχθεί η 
δραστηριότητα έχει έκταση 2950m2

 

.Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο βρίσκεται επί της Ε.Ο. 
Σερρών-Θεσσαλονίκης και η οδική πρόσβαση γίνεται από υφιστάμενο αγροτικό δρόμο που 
συνδέεται με την εθνική οδό. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του οικοπέδου, οι 
περιμετρικές χρήσεις και το οδικό δίκτυο πρόσβασης. 

 
 
Η «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ.» διαθέτει την Ακόλουθη  Αδειοδότηση:  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ»  
 ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

 
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΑΣ 

 
   
     
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

602/19-03-2015 Άδεια διαχείρισης (συλλογή-μεταφορά) μη  
επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται 
στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-

12-03), για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 
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 ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

2. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ -----
--------------- ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

55546   

Σέρρες 20 
Ιουλίου 2015 

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
∆εσµεύσεις της δραστηριότητας «Προσωρινή 
Αποθήκευση Αποβλήτων ΑΕΚΚ» µε την 
επωνυμία «ΚΑΜΕΛΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε..» στο υ̟π’αρ. 957 
αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνος του 
∆ήµου Σερρών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

  
 

 
    
    

    
3. ∆/νση Ανάπτυξης ΠΕ 

Σερρών 
346324/3487 

Άδεια Επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

  

ΑΔΑ: 7Ν5Ω7ΛΛ-
ΔΩΒ 
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    Η μονάδα «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ.» είναι αδειοδοτημένη για την διαχείριση των 
ακόλουθων κωδικών αδρανών μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, 
 
κατασκευές και κατεδαφίσεις  σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση  
2001/118/ΕΚ, Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003): 
 
 
 
 
 
  

Είδη αποβλήτων (κωδικοί ΕΚΑ) 
Κωδικός Περιγραφή 
17ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 
17 01  Σκυρόδεµα, τούβλα, πλακίδια και κεραµικά 
17 01 01 Σκυρόδεμα 

17 01 02 Τούβλα 

17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά 

17 01 07 Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 

17 02  Ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 Ξύλο 

17 02 02 Γυαλί 

17 02 03 Πλαστικό 

17 03  Μείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα 
πίσσας 

17 03 02 Μείγματα ορυκτής ασφάλτου  εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 
01 

17 04  Μέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) 

17 04 01 Χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος 

17 04 02 Αλουμίνιο 

17 04 03 Μόλυβδος 

17 04 04 Ψευδάργυρος 

17 04 05 Σίδηρος & Χάλυβας 

17 04 06 Κασσίτερος 

17 04 07 Ανάμεικτα μέταλλα 

17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

17 05  Χώµατα (περιλαµβανοµένωνχωµάτων εκσκαφής από ρυπασµένες τοποθεσίες), 
πέτρες και µπάζα εκσκαφών 

17 05 04 Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

17 05 06 Μπάζα εκσκαφών άλλα αναφερόμενα από τα σημεία 17 05 05 

17 05 08 Έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07 

17 06  Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο 
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17 06 04 Μονωτικά υλικά εκτός εκείνου που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 06 03 

17 08  Υλικά δομικών κατασκευών µε βάση τον γύψο 

17 08 02 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 17 08 01 

17 09  Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

17 09 04 Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

 
 
  


