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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

 IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ κατάφερε να πετύχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα 

Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΥΠΕΝ, Μανώλη Γραφάκο, για να γνωστοποιήσει τις δράσεις 

και τις προθέσεις στο ΥΠΕΝ.  

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ συντάσσει Υπόμνημα προς Γ.Γ. Διαχείρισης Αποβλήτων με 
ιεραρχημένες προτάσεις για τις προγραμματισμένες νομοθετικές παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ  

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ συγκεντρώνει τους κύριους ΚΑΔ των μελών του, και αποστέλλει  
επιστολή, σε αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη των κύριων ΚΑΔ των επιχειρήσεων του 
Συνδέσμου στα μέτρα στήριξης 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ καταφέρνει την ένταξη των επιχειρήσεων του Συνδέσμου στα 

μέτρα στήριξης  

 ΜΑΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ αποστέλλει επιστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ένταξη της 

εξαίρεσης του κωδικού ΕΚΑ 16 01 04*για τα  ΟΤΚΖ, όπως των ΑΗΗΕ,  από την απαλλαγή 

υποχρέωσης έκδοσης άδειας συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ίσχυε 

μέχρι πρότινος.  

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ ετοιμάζει προτάσεις για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων και την ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για τα ΑΗΗΕ και τα 
ΟΤΚΖ.   

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020: Ο ΠΣΑΜΑ αποστέλλει επιστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά με το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο των υπόχρεων για συλλογή μεταφορά μη επικινδύνων 
αποβλήτων.  

 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.  
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