
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
                ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΤΚ. 10671 

                 Τηλ. 210 7798206 
                   Web: www.greekscrapmetal.gr, Ε-mail: info@greekscrapmetal.gr, scrapmet@otenet.gr 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ 8/2020 ΕΩΣ 7/2021 

  

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ διεξάγει έρευνα αγοράς για το κόστος των ασφαλιστήριων συμβολαίων 
υπόχρεων για συλλογή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.   

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τις συνήθεις παραβάσεις που επιβάλλουν 
πρόστιμα οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και σχετικά με νέα νομοθετήματα (όπως ΚΥΑ για την περιβαλλοντική 
κατάταξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ΦΕΚ του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων κ.α.) 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ καταφέρνει να πετύχει τηλεδιάσκεψη με στελέχη του Υπουργείου για την 
αποσαφήνιση θεμάτων που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συλλογής μεταφοράς μη επικινδύνων και 
ενημερώνει σχετικά τα μέλη του 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ αποστέλλει επιστολή σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη μη 
ορθή λειτουργία των Τμημάτων Μηχανολογικού των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Θεσσαλονίκης, 
καθώς και στα τρία ΣΕΔΑ εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών για τις προϋποθέσεις και όρους  
παραλαβής συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ΟΤΚΖ .  

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ καταφέρνει την ενσωμάτωση του κωδικού ΟΤΚΖ (ΕΚΑ 1601 04*) στα υπό 
εξαίρεση του νόμου 4685/07.05.2020, με νομοθετική επίλυση του μέσω του άρθρου 38 γ στο πρόσφατο 
νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που ήταν σε διαβούλευση.  
Επίσης, ο ΠΣΑΜΑ, συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη με ΕΔΟΕ και Υπουργείου Μεταφορών για την επίλυση 
θεμάτων από την μη ορθή λειτουργία των Τμημάτων Μηχανολογικού των Δ/νσεων Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης.  

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ αποφασίζει ότι για λόγους ανωτέρας βίας, και λόγω αδυναμίας πληρωμής του 
μισθώματος για το γραφείο που νοικιάζει στην ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 30, λόγω μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής 
από τα μέλη μας,  να αφήσει στις 28/02/2021 το διαμέρισμα που νοικιάζει για την στέγαση των γραφείων του 
Συνδέσμου, και να μεταφερθεί σε χώρο που παραχωρείτε δωρεάν από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Συνδέσμου, 
στην Πανεπιστημίου 10. 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη με Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων Κο Μ. Γράφακο, με θέμα το προς διαβούλευση νέο σχέδιο νόμου και ενημερώνει τα μέλη του για 
τα αποτελέσματα της συνάντησης. Επιπλέον ετοιμάζει και αποστέλλει στον Γ.Γ. τις προτάσεις του ΠΣΑΜΑ για 
τον νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση.  

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ ανοίγει διάλογο με την ECOELASTIKA σχετικά την παραλαβή ελαστικών από τα μέλη 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων  και αποστέλλει στα μέλη του 
απαντητική επιστολή της ΕCOELASTIKA σχετικά με τις προϋποθέσεις παραλαβής ελαστικών από εταιρείες του 
κλάδου.  

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ ανοίγει διάλογο με την ΕΔΟΕ σχετικά με διάφορα καίρια θέματα του κλάδου και 
ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης.  

 ΜΑΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ ανοίγει διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με εξάλειψη της 
παραοικονομίας και την προστασία των νομίμων επιχειρήσεων του κλάδου μας.  

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ και συγκεκριμένα το ΔΣ του ΠΣΑΜΑ, συνεδρίασε 08.07.2021 με διάφορα θέματα 
ένα εκ των οποίων ήταν η αποστολή αίτημα για δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής Ετήσιων Εκθέσεων στο 
ΗΜΑ και ενημέρωσε τα μέλη του για τα αποτελέσματα των αποφάσεων που πάρθηκα.  

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ αποστέλλει τις προτάσεις του στην  Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής, σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση που είναι προς ψήφιση στην 
Βουλή. Επιπλέον αποστέλλει επιστολής σε αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τα υπέρογκα ποσά δημοτικών 
τελών και την ανάγκη ενιαίου τρόπου καθορισμού τους Πανελλαδικά καθώς και  επιστολής σε Ανακύκλωση 
Συσκευών για την τοποθέτηση containers για την συλλογή των Α.Η.Η.Ε. σε μη αδειοδοτημένους προμηθευτές.  
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