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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 05/2021 ΕΩΣ 05/2022 

 

 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.  

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ ανοίγει διάλογο με τους Δήμους σχετικά με τα  υπέρογκα ποσά 

δημοτικών τελών που καλούνται να πληρώσουν οι Εταιρίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων και 

ζητάει αίτημα συνάντησης με τον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων προκειμένου να 

εκτεθούν οι απόψεις μας σχετικά με την εφαρμογή του νέου Νόμου για την ανακύκλωση 

που ψηφίσθηκε τον Ιούλιο.   

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψή με Γενικό Γραμματέα 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κο Μ. Γράφακο και την Διευθύντρια της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ κ.Αρφανάκου για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 

αναγκαιότητα έκδοσης εγκυκλίων για την εξειδίκευση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή 

του νέου Νόμου για την ανακύκλωση από Εταιρίες Ανακύκλωσης Αποβλήτων. 

 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ διοργανώνει διοργάνωση διαδικτυακή συνάντηση για τη νέα 

ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΥ DATA προς ενημέρωσή μελών της και παράλληλα ενημερώνει 

τα μέλη της για τις εξελίξεις της εθνικής νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν τον κλάδο.  

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ παρακολούθησε δύο εκδηλώσεων του EuRIC σχετικά με την 

αναθεώρηση της Οδηγίας για τα ΟΤΚΖ και σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για 

τις μεταφορές αποβλήτων που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στα μέταλλα, και 

ενημερώνει τα μέλη του για τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα που 

αφορούν τον κλάδο. 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021: Ο ΠΣΑΜΑ παρακολουθεί την επικαιρότητα σε θέματα ανακύκλωσης & 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ενημερώνει τα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και μέσω της σελίδας του Συνδέσμου στο facebook και στο internet 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022: Ο ΠΣΑΜΑ αποστέλλει NEWS LETTER στα μέλη του σχετικά τη Μαλαισία 

που έχει επιβάλει νέους περιορισμούς (και μία απαγόρευση) στις εισαγωγές χαρτιού και 

μετάλλων από τις 10 Ιανουαρίου 2022 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022: Ο ΠΣΑΜΑ αποστέλλει πρόσκληση στα μέλη του να επισκεφθούν την 

4η διεθνής έκθεση «Verde.tec - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου 
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2022, στην οποία θα μετέχει ως εκθέτης. Η σχετική πρόσκληση στάλθηκε στα μέλη του μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της σελίδας του Συνδέσμου στο facebook.  

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022: Ο ΠΣΑΜΑ μετέχει στην 4η διεθνής έκθεση «Verde.tec - Τεχνολογίες 

Περιβάλλοντος, ως εκθέτης για τρεις ημέρες, από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου 2022. Τα 

εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της πρώτης ημέρας, παρουσία 

εκπροσώπων της πολιτικής ζωής της χώρας αλλά και φορέων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα του περιβάλλοντος και υποστηρίζουν με την αιγίδα τους την έκθεση. Στην  αιγίδα της 

έκθεσης είχε περιληφθεί φέτος και ο ΠΣΑΜΑ. 

 ΑΠΡΛΙΟΣ 2022: Ο ΠΣΑΜΑ αποστέλλει NEWS LETTER στα μέλη του σχετικά με το έργο LIFE 

PROWhIBIT Project που αποσκοπεί στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή του 

Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, μέσω της ενίσχυσης των δράσεων και του 

συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων με την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής καθώς και 

την ανάπτυξη καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος. 

 ΜΑΙΟΣ 2022: Ο ΠΣΑΜΑ μετέχει σε δια ζώσης συνάντηση με στελέχη της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου 

ανταλλάχθηκαν απόψεις για τους προβληματισμούς και τις προτάσεις του  για την 

αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τον κλάδο της ανακύκλωσης μεταλλικών 

απορριμμάτων σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων. 
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