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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σύμφωνα 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 του βάσει 

της ΚΥΑ.  

 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον 

προγραμματισμό του συστήματος για το επόμενο έτος (2019).  

 

Η ετήσια έκθεση αποτελεί στοιχείο ελέγχου από τον ΕΟΑΝ για την 

ορθή λειτουργία και την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των 

ΑΕΚΚ του ΣΣΕΔ "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ".   

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΣΕΔ  

 

Επωνυμία ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

Διακριτικός τίτλος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. 

ΦΕΚ Σύστασης ΦΕΚ186/11-01-2012 

Αρ. Καταστατικού 25930/2012 

Αρ. Πρωτ. έγκρισης ΣΣΕΔ – 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 1183/19-10-2012 

Αρ. Πρωτ. έγκρισης 1ης επέκτασης 

ΣΣΕΔ – Π.Ε. Δράμας, Καβάλας, 

Ξάνθης, Χανίων 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 924/ 30-04-2015 

Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 2ης 

επέκτασης – Π.Ε. Ροδόπης, 

Έβρου, Λέσβου, Καστοριάς 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175/ 27-01-2017 

Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 3ης 

επέκτασης – Π.Ε. Φλώρινας, 

Λάρισας, Κεφαλληνίας, Αχαΐας 

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.1381/ 30-04-2018 
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Αρ. Πρωτ. α) έγκρισης κατά την 

παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 

4496/2017, και β) ανανέωσης της 

έγκρισης με ταυτόχρονη επέκταση 

της γεωγραφικής εμβέλειας - Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, 

Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λασιθίου, 

Φωκίδας και Χίου και χορήγηση 

επάρκειας για την αποκατάσταση 

ανενεργών λατομείων. 

Αριθμ. Πρωτ.: 138.3/ 15-3-2019 

ΑΦΜ εταιρείας 800377801 

ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΣΕΔ 

 

Ταχυδρομική 

Διεύθυνση Έδρας 

Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1, 

Τ.Κ. 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. επικοινωνίας 2310595085 

Τηλεομοιοτυπία 2310595084 

Ιστοσελίδα www.anakem.gr  

Ηλ. δ/ση info@anakem.gr 

Πρόεδρος/ Δ/νων 

Σύμβουλος 
ΔΙΠΛ.-ΜΗΧ. ΗΛΙΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Υπεύθυνος παροχής 

στοιχείων 

διαχείρισης & 

οικονομικών 

στοιχείων ΣΣΕΔ 

ΔΙΠΛ.-ΜΗΧ. ΗΛΙΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

 

mailto:info@reekka.gr
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1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Το διαχειριζόμενο είδος αποβλήτων είναι η κατηγορία 17 "Απόβλητα 

από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις” του Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων σύμφωνα µε το Παράρτημα της απόφασης 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί. 

 

Βάσει της Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010, «Απόβλητα από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», είναι κάθε υλικό ή αντικείμενο 

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως 

απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ’ αριθ. 

50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινής υπουργικής απόφασης σε 

συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του 

άρθρου 17 της παρούσας απόφασης. 

 

Εξαιρούνται τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο, εφόσον 

αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Μετά τη 1-5-2015, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. μετέβαλε τη τιμολογιακή της 

πολιτική λαμβάνοντας υπόψη πέντε ρεύματα αποβλήτων. Τα 

ρεύματα αυτά είναι τα εξής: 
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A/A 

Ρεύματος 

ΑΕΚΚ 

Περιγραφή 

ρεύματος ΑΕΚΚ 

Κωδικός ΕΚΑ 

Ρεύματος ΑΕΚΚ 

Κωδικός ΕΚΑ σύστασης 

ρεύματος ΑΕΚΚ 
Περιγραφή κωδικών ΕΚΑ 

1 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ 

(ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ 

ΡΕΥΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ) 

17 04 04       ψευδάργυρος 

17 04 05       σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06       κασσίτερος 

17 04 07       ανάμεικτα μέταλλα 

17 04 01   

χαλκός, μπρούντζος, 

ορείχαλκος 

17 04 02       αλουμίνιο 

17 04 03       μόλυβδος 

17 04 11       

καλώδια εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 

17 04 10 

17 01 01   σκυρόδεμα 

17 02 02   γυαλί 

17 02 03   πλαστικό 

17 03 02   

μείγματα ορυκτής ασφάλτου 

εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 

17 03 01 
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A/A 

Ρεύματος 

ΑΕΚΚ 

Περιγραφή 

ρεύματος ΑΕΚΚ 

Κωδικός ΕΚΑ 

Ρεύματος ΑΕΚΚ 

Κωδικός ΕΚΑ σύστασης 

ρεύματος ΑΕΚΚ 
Περιγραφή κωδικών ΕΚΑ 

2 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ 

(ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

ΥΛΙΚΩΝ) 
      170904 – 1 

170504/ 170506 

170101/ 170302/ 170405/ 

170504/ 170506 

οπλισμένο σκυρόδεμα, 

άσφαλτος, χώματα, πέτρες, 

αμμοχάλικα 

3 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

(ΚΑΘΑΡΟ) 

17 01 02   τούβλα 

17 01 03   πλακίδια και κεραμικά 

17 02 01   ξύλο 

170904 - 2 

170101/ 170102/ 170103, 

17 01 07/ 170201 

σκυρόδεμα, τούβλα, 

κεραμικά, ξύλο 

4 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.)  
170904 - 3 

170101/ 170102/ 

170103/17 01 07/ 170201/ 

170202/ 170203/ 17 06 

04/ 170802 

σκυρόδεμα, τούβλα, 

κεραμικά, ξύλο, γυαλί, 

πλαστικό, γύψος 

5 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ 

170904 - 4 

170102/ 170103/ 170201/ 

170202/ 170203/ 17 06 

04/ 170802 

τούβλα, κεραμικά, ξύλο, 

γυαλί, πλαστικό, γύψος 
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Ρεύμα 1ο: Απόβλητα καθαίρεσης (μεμονωμένα ρεύματα υλικών) 

Αποτελεί το ρεύμα μεμονωμένων και "καθαρών" κωδικών αποβλήτων όπως 

είναι το καθαιρούμενο (άοπλο) σκυρόδεμα, οι πλάκες πεζοδρομίων και η 

άσφαλτος. Προκύπτει από δημόσια έργα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης 

καθώς και μεγάλα τεχνικά έργα που προϋποθέτουν τη καθαίρεση 

παλαιότερων τεχνικών υποδομών. 

 

Ρεύμα 2ο: Απόβλητα καθαίρεσης (ανάμικτα) 

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα αξιοποιήσιμα απόβλητα χώματος, 

σκυροδέματος οπλισμένου, και ασφάλτου. Προκύπτει από δημόσια έργα 

υποδομών, στα οποία δεν υφίσταται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης 

για τη διαλογή στη πηγή υλικών όπως το χώμα, το σκυρόδεμα, η άσφαλτος 

κλπ. Επίσης περιλαμβάνει τα απόβλητα χωμάτων από τις εκσκαφές 

καθαίρεσης θεμελίων ιδιωτικών έργων κατεδάφισης - ανακαίνισης. 

 

Ρεύμα 3ο: Απόβλητα κατεδάφισης (καθαρό) 

Αποτελεί το ρεύμα με αξιοποιήσιμα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και 

άοπλου ανάμικτο με μικρά ποσοστά αποβλήτων τούβλων (τοιχοποιίας), 

κεραμικών πλαστικού και ξύλου. Προκύπτει από έργα κατεδάφισης μεγάλων 

κτηρίων επαγγελματικής ή/ και βιομηχανικής - βιοτεχνικής χρήσης. 

 

Ρεύμα 4ο: Απόβλητα κατεδάφισης (ανάμικτα) 

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και 

άοπλου και τούβλων (τοιχοποιίας), σε χαμηλά ποσοστά, ενώ περιλαμβάνει 

κυρίως κεραμικά πλαστικά, μονωτικά υλικά και ξύλο σε μεγάλα ποσοστά. 

Προκύπτει κυρίως από ιδιωτικά και δημόσια έργα κατεδάφισης (εμπορικών 

καταστημάτων, τραπεζών, παλαιών κατοικιών κλπ.) 

 

Ρεύμα 5ο: Απόβλητα ανακαίνισης 

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα απόβλητα τοιχοποιίας, ενώ περιλαμβάνει 

κυρίως κεραμικά, συσκευασίες δομικών υλικών, πλαστικά νάυλον, μονωτικά 

υλικά, χαρτί και χαρτόνια και ξύλο σε μεγάλα ποσοστά. Προκύπτει κυρίως 

από ιδιωτικά έργα ανακαίνισης (εμπορικών καταστημάτων, τραπεζών, 

κατοικιών κλπ.).  
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1.4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

 

Το έτος 2018 το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α.Ε." επέκτεινε τη γεωγραφική του εμβέλεια στις Π.Ε. Φλώρινας, Λάρισας, 

Κεφαλληνίας, Αχαΐας, ενώ υπέγραψε συμφωνητικά συνεργασίας με συνολικά 

δώδεκα (12) νέες Μονάδες Επεξεργασίας και Αξιοποίησης, καλύπτοντας τις 

νέες περιφερειακές ενότητες και πυκνώνοντας το δίκτυο της.  

Το 2018 εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ το νέο πρότυπο συμφωνητικό συνεργασίας 

του ΣΣΕΔ με τις μονάδες Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Το νέο 

συμφωνητικό υπογράφηκε με όλες τις συνεργαζόμενες μονάδες. 

Αναλυτικότερα βάσει της με αρ. πρωτ, 1381/ 30-04-2018 Απόφασης του 

ΕΟΑν η εμβέλεια αφορά στις εξής Περιφερειακές Ενότητες: 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Θεσσαλονίκης 

• Σερρών 

• Πέλλας 

• Πιερίας 

• Ημαθίας 

• Κιλκίς 

• Χαλκιδικής 

Σε ότι αφορά την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, το ΣΣΕΔ υπέγραψε σύμβαση 

συνεργασίας με μία νέα μονάδα επεξεργασίας, την Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 

αυξάνοντας συνολικά τις Μονάδες στην εν λόγω Π.Ε. σε εννέα (9). 

 

Στην Π.Ε. Σερρών η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνέχισε να συνεργάζεται με τις Μονάδες 

της εταιρίας ECONI ΙΚΕ ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ Ο.Ε. στις Σέρρες, της εταιρίας 

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ στη Σιντική Σερρών και της εταιρίας ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο Ν. Σκοπό Σερρών.  
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Στην Π.Ε. Ημαθίας το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ συνέχισε να συνεργάζεται με τη Μονάδα 

Επεξεργασίας της ΔΗΑΝΑ ΑΤΕΒΕ στη περιοχή «Κλειδί».  

 

Στην Π.Ε. Πέλλας υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μία ακόμα μονάδα 

επεξεργασίας, αυτή της ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΕΚΚ στα Γιαννιτσά, ενώ συνέχισε να 

συνεργάζεται με τη Μονάδα της εταιρίας ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ στην 

περιοχή της Αριδαίας.  

 

Στην Π.Ε. Πιερίας το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ το έτος 2018 συνέχισε τη συνεργασία με 

την μονάδα ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ενώ διέκοψε τη συνεργασία με την εταιρεία 

ΚΑΝΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ στη Κατερίνη. 

 

Στην Π.Ε. Χαλκιδικής το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ το έτος 2018 υπέγραψε σύμβαση 

συνεργασίας με ακόμη μια μονάδα, της εταιρείας Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΚΕ και 

συνέχισε τη συνεργασία με τις τρείς μονάδες επεξεργασίας, αυτές της 

ΚΑΣΤΩΡ ΙΚΕ και ΜΟΛΟΣ ΑΕΤΕΜ στη περιοχή της Ιερισσού και της ΑΦΟΙ 

ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗ Ο.Ε. στη Νικήτη. 

 

Η Π.Ε. Κιλκίς δεν εξυπηρετήθηκε το έτος 2018 από Μονάδες Ανακύκλωσης 

εντός των διοικητικών της ορίων.  

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

• Νομός Δράμας 

• Νομός Καβάλας 

• Νομός Ξάνθης 

• Νομός Ροδόπης 

• Νομός Έβρου 

Η συνεργασία του ΣΣΕΔ το έτος 2018 συνέχισε αμετάβλητη σε όλους τους 

νομούς: 



 

 

 

 

 

 

 

10 

• Δράμας, όπου το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με μια (1) Μονάδα Αξιοποίησης 

ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας, της εταιρίας 

"ΠΑΡ.ΠΕ.Τ. Α.Ε.". 

• Ξάνθης όπου το ΣΣΕΔ συνέχισε τη συνεργασία του με δύο (2) Μονάδες 

Αξιοποίησης ΑΕΚΚ που λειτουργούν στην περιοχή της Ξάνθης, των 

εταιριών "ΜΕ.CON. Α.Ε." και "ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.".  

• Καβάλας, όπου το ΣΣΕΔ συνέχισε τη συνεργασία του με τρεις (3) 

Μονάδες Αξιοποίησης ΑΕΚΚ που λειτουργούν στη Ν. Καρβάλη, της 

εταιρείας ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε., στην περιοχή «Αμυγδαλεώνα» Καβάλας και 

στη Θάσο της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. 

• Ροδόπης, όπου το ΣΣΕΔ συνεργάζεται με μια (1) Μονάδα Αξιοποίησης 

ΑΕΚΚ που λειτουργεί στην περιοχή Μελέτης Κομοτηνής, της 

ΜΗΞΙΟΥΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ 

• Έβρου, όπου το ΣΣΕΔ συνέχισε τη συνεργασία του με δύο (2) Μονάδες 

Αξιοποίησης ΑΕΚΚ που λειτουργούν στην περιοχή Ορεστιάδας της 

εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε και της Αλεξανδρούπολης της 

εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

Π.Ε. Λέσβου 

Π.Ε. Σάμου 

Π.Ε. Χίου 

 

Στην Π.Ε. Λέσβου το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ το έτος 2018 υπέγραψε σύμβαση 

συνεργασίας με την μονάδα επεξεργασίας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. στη 

Μυτιλήνη και με την μονάδα Κ. ΣΙΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΛΑΤΟΞΕΒΙΤΕ ΑΕ στη Λήμνο, 

ενώ συνέχισε τη συνεργασία με την μονάδα της ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΡΙΤΕΛΗ Ο.Ε. στη 

Μυτιλήνη.  

Το 2018 υποβλήθηκε αίτημα για επέκταση της εμβέλειας του ΣΣΕΔ στην Χίο. 

Επίσης οι Δήμοι Χίου και Ψαρών έλαβαν απόφαση Δ.Σ. και προέκριναν το 

ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε για να τους παρασχεθεί πρόθεση συνεργασίας για 
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μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης στα 

διοικητικά τους όρια, αντίστοιχα.   

 

Η Π.Ε. Σάμου δεν εξυπηρετείται μέχρι σήμερα από την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.  

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

 

Π.Ε. Κοζάνης 

Π.Ε. Φλώρινας 

Π.Ε. Καστοριάς 

Π.Ε. Γρεβενών 

 

Στην Π.Ε. Καστοριάς το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ συνέχισε τη συνεργασία με την μονάδα 

επεξεργασίας της ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ στην περιοχή του αεροδρομίου.  

Στην Π.Ε. Φλώρινας, το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την 

μονάδα επεξεργασίας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, που λειτουργεί στην Βεύη. 

 

Στόχος για το 2019 αποτελεί η εξυπηρέτηση των Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών. 

Για την Π.Ε. Κοζάνης κατατέθηκε, μέσα στο 2018, αίτημα για επέκταση της 

εμβέλειας του ΣΣΕΔ. 

 

 

Περιφέρεια Κρήτης 

• Π.Ε. Χανίων 

• Π.Ε. Ρεθύμνης 

• Π.Ε. Ηρακλείου 

• Π.Ε. Λασιθίου 
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Στην Π.Ε. Χανίων το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ συνέχισε τη συνεργασία με την μονάδα 

επεξεργασίας της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ που 

λειτουργεί στην θέση Πορτί. 

Για την Π.Ε. Λασιθίου, το 2018 κατατέθηκε αίτημα για επέκταση της 

εμβέλειας του ΣΣΕΔ. 

Οι Π.Ε. Ρεθύμνης και Ηρακλείου αποτελούν στόχο επέκτασης εμβέλειας για 

το 2019. 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

• Π.Ε. Λάρισας 

Στην Π.Ε. Λάρισας το έτος 2018 το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ υπέγραψε σύμβαση 

συνεργασίας με τρεις (3) μονάδες επεξεργασίας – αξιοποίησης, αυτές των 

εταιρειών ΕΑΣΑ ΙΚΕ στην περιοχή Πλατυκάμπου, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΕ  "ΑΕΚΚ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" στον Τύρναβο και ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΕ στον Αμπελώνα Τυρνάβου. 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

• Π.Ε. Αχαΐας 

• Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

• Π.Ε. Ηλείας 

Στην Π.Ε. Αχαΐας το 2018 το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας 

με τρεις (3) μονάδες επεξεργασίας – αξιοποίησης, αυτές των εταιρειών 

WASTE MANAGEMENT – ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ και RECYCLING CENTER 

A. SCHINAS Ι.Κ.Ε. στα Διδαχαίικα και της εταιρείας ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στα Καλάβρυτα. 

 

Η Π.Ε. Ηλείας δεν εξυπηρετείται από το ΣΣΕΔ, ενώ η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

περιλαμβάνεται στον φάκελο του ΣΣΕΔ που κατατέθηκε στον ΕΟΑΝ μέσα 

στο 2018 για επέκταση της εμβέλειάς του. 
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1.5 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΣΕΔ 

 

Το ΣΣΕΔ αποτελεί μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού δικαίου με αρχικό 

μετοχικό κεφάλαιο 60.000€ και ισάριθμο αριθμό μετοχών αξίας έκαστης ενός 

(1,00€) ευρώ. 

Το έτος 2014 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 163.000€. 

Εντός του έτους 2018 δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της 

ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. 

Ακολούθως, παρατίθενται τα στοιχεία των μετόχων του ΣΣΕΔ "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Ε.Κ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.". 

  

Πίνακας 1. Μέτοχοι του ΣΣΕΔ 

A/A Επωνυμία 

Ποσοστό 

συμμετοχής στο 

Σύστημα 

 [%] 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1 ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 90 157.000 

2 ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. 7 4200 

3 
Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
3 1800 

 

 

1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1.6.1 Γενική Διεύθυνση ΣΣΕΔ 

 

Γενικός Διευθυντής είναι ο κ. Ηλίας Γ. Δημητριάδης, με την ειδικότητα του 

Διπλ. Μηχανικού Διαχείρισης Αποβλήτων (RWTH Aachen). Παράλληλα ο 

κύριος Δημητριάδης ασκεί και τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου. Ειδικότερα, στις δραστηριότητες του ανήκουν: 
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• ενέργειες για τη διάδοση και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την 

εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στους φορείς δημοπράτησης/ 

έγκρισης έργων αλλά και στις εργολαβικές επιχειρήσεις 

• δράσεις γεωγραφικής επέκτασης του ΣΣΕΔ και πλήρους κάλυψης όλων 

των Νομών με Μονάδες Ανακύκλωσης 

• η σύναψη συμβάσεων και η υποστήριξη των κατασκευαστών καθώς και 

των συνεργαζόμενων διαχειριστών 

• δραστηριοποίηση για την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης και παράνομης 

διάθεσης ΑΕΚΚ 

• συμμετοχή στην έρευνα για την αξιοποίηση των προϊόντων 

ανακύκλωσης ΑΕΚΚ σε δημόσια και ιδιωτικά έργα 

 

1.6.2 Τμήμα Διοίκησης & Λειτουργίας ΣΣΕΔ 

 

Το Τμήμα Διοίκησης και Λειτουργίας στελεχώνεται από ένα (1) άτομο με 

ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, 

υπάλληλο γραφείου και ένα (1) άτομο μερικής απασχόλησης, υπάλληλο 

γραφείου. 

Στις δραστηριότητες του Τμήματος ανήκουν: 

• η γραμματειακή υποστήριξη,  

• η σύνταξη συμβάσεων και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων με τους 

διαχειριστές και η υποστήριξή τους σχετικά, 

• η έκδοση βεβαιώσεων παραλαβής ΑΕΚΚ, 

• η οργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων για τη διάδοση της νομοθεσίας, 

• η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων λειτουργίας των 

συνεργαζόμενων Μονάδων Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ, 

καθώς και η τηλεφωνική υποστήριξή τους, 

• η έρευνα για την αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης ΑΕΚΚ σε 

δημόσια και ιδιωτικά έργα (επιμέλεια τεχνικών εκθέσεων)  

 

1.6.3 Τμήμα Λογιστηρίου 

 

Το Τμήμα Λογιστηρίου έχει δύο (2) θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
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Στις αρμοδιότητες του ανήκουν: 

• η λογιστική υποστήριξη του ΣΣΕΔ 

• η σύνταξη και αποστολή τιμολογίων στους υπόχρεους διαχειριστές 

• η παροχή και επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση βεβαιώσεων 

Παραλαβής και η συμμετοχή στη σύνταξη Εκθέσεων Απολογισμού 

 

1.6.4 Τμήμα Ανάπτυξης 

 

Το Τμήμα Ανάπτυξης απασχολεί ένα (1) άτομο μερικής απασχόλησης με 

ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού. 

Στις δραστηριότητές του ανήκουν: 

• η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για την διεύρυνση των 

συνεργασιών του ΣΣΕΔ με μονάδες επεξεργασίας – αξιοποίησης 

ΑΕΚΚ και την γεωγραφική επέκταση του ΣΣΕΔ 

• η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για μελέτη και αποκατάσταση 

ανενεργού λατομείου 

• η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για την εφαρμογή της 

νομοθεσίας εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά 

έργα,  

• η προβολή των δραστηριοτήτων και της εξέλιξης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

προκειμένου για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των 

ΑΕΚΚ έργων τεχνικών υποδομών 

 

Οι δραστηριότητες του ΣΣΕΔ συνεπικουρούνται από Σύμβουλο Ανάπτυξης, 

με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

Ο Σύμβουλος  

• ερευνά τους τρόπους βελτίωσης της θέσης του ΣΣΕΔ,  

• συμμετέχει στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό,  

• αναλύει και επεξεργάζεται σχετικά στοιχεία και πληροφορίες,  

• συμμετέχει στη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών,  

• υποστηρίζει το ΣΣΕΔ στην εγκαθίδρυση και διατήρηση σχέσεων με 

πελάτες, φορείς και άλλους δυνητικούς συνεργάτες,  
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• υποστηρίζει το ΣΣΕΔ σε θέματα διαχείρισης έργων δημοσίων 

συμβάσεων 

• προετοιμάζει παρουσιάσεις του έργου, της δραστηριότητας και των 

στόχων του ΣΣΕΔ. 

• υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την λειτουργία βάσεων δεδομένων για 

την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία του ΣΣΕΔ, καθώς και της 

ιστοσελίδας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. 

• εκπροσωπεί, όποτε του ζητηθεί, το ΣΣΕΔ σε διαβουλεύσεις με τις 

αρμόδιες αρχές, σε φορείς, σε συνέδρια και παρεμφερείς δράσεις 

ενημέρωσης.  

 

1.6.5 Τμήμα Επιθεώρησης / Ανακύκλωσης 

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται: 

• ο έλεγχος και η διενέργεια αυτοψίας σε χώρους ανεξέλεγκτης 

απόθεσης ΑΕΚΚ 

• ο έλεγχος και η διενέργεια αυτοψίας σε έργα όπου γίνεται παράνομη 

διαχείριση ΑΕΚΚ, μετά από καταγγελίες στο ΣΣΕΔ  

• η διενέργεια αυτοψίας σε συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας 

Το Τμήμα στελεχώνεται από έναν (1) υπάλληλο πλήρους απασχόλησης. 
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1.7 ΝΟΜΙΚΗ/ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΣΕΔ 

 

Σε ότι αφορά τη δικηγορική και λογιστική υποστήριξη, το ΣΣΕΔ 

εξυπηρετείται από τους ακόλουθους εξωτερικούς συνεργάτες: 

 

 Λογιστική - Φοροτεχνική Υποστήριξη και Έλεγχος Οικονομικής 

διαχείρισης 

Ι. ΔΟΒΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

Τανταλίδου 6 

Θεσσαλονίκη 

ΤΚ 54626, 

Τηλ.: 2310500151 

 

 Νομική Υποστήριξη 

 

Αλέξανδρος Καψάλης 

Βαλαωρίτου 29 

546 24  Θεσσαλονίκη 

 

Κρυσταλλίδης & Συνεργάτες 

Πλ. Αιγύπτου 1Β 

104 34 Αθήνα 
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1.7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

Οι υποδομές του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ είναι ο εξοπλισμός των γραφείων που διατηρεί 

στην οδό Φραντζή 1, στη Θεσσαλονίκη. 

Η μετεγκατάσταση του ΣΣΕΔ έγινε μέσα στο 2018. 

Υπάρχουν εννέα θέσεις εργασίας, με δυνατότητα εγκατάστασης και άλλων, 

έκαστη με ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC ή Laptop), εκτυπωτές, σαρωτές, 

καθώς και συστήματα τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας. Υπάρχει 

server και εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών. 

Το ΣΣΕΔ διαθέτει συσκευή τηλεομοιοτυπίας (fax) και μικρό φωτοαντιγραφικό 

μηχάνημα. 

 

Το ΣΣΕΔ διατηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο με: 

1. τις συμβάσεις με τους υπόχρεους - διαχειριστές 

2. τις συμβεβλημένες μονάδες με τα στοιχεία τους  

3. τους προμηθευτές 

4. στοιχεία παρακολούθησης των εισερχομένων ΑΕΚΚ  

5. στοιχεία παραγόμενων δευτερογενών υλικών από τις συνεργαζόμενες 

μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης  

6. στατιστικά στοιχεία ανά μήνα, ανά μονάδα, ανά ρεύμα ΑΕΚΚ 

7. βεβαιώσεις παραλαβής ΑΕΚΚ που εκδίδει το ΣΣΕΔ  

8. πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και πλήρες 

αρχείο αλληλογραφίας 

  

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η πολιτική απορρήτου του είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. 

 

Τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε δοκιμαστικά η λειτουργία του 

ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP), με 

στόχο την πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2019. Το σύστημα 

διευκολύνει την ροή των πληροφοριών μεταξύ όλων των λειτουργιών του 

ΣΣΕΔ, τον έλεγχο και την διασταύρωση των στοιχείων. 
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1.8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

 

Ακολούθως παρουσιάζεται η οργανωτική δομή του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. 
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1.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Το 2018 η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ανέθεσε σε εξωτερικό, εξειδικευμένο Σύμβουλο, την 

ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Υγείας, & Ασφάλειας – 

Περιβάλλοντος  για πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και 

14001:2015. Οι διαδικασίες ανάπτυξης του Συστήματος και πιστοποίησης θα 

ολοκληρωθούν μέσα στο 2019. 

 

 


