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ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018: Ο ΠΣΑΜΑ κατάφερε να πετύχει συνεργασία με έναν εξειδικευμένο 

Σύμβουλο, την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, και 

εδραιώνεται την τεχνική υποστήριξη των μελών του συνδέσμου παρέχοντας μια 

εξειδικευμένη συνεργάτη που βρίσκεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στα 

γραφεία του Συνδέσμου.  

 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ διαθέτει πλέον μια επικαιροποιημένη βάση δεδομένων 

των μελών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την 

επεξεργασία καθώς και την ανακύκλωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών 

απορριμμάτων. Ο ΠΣΑΜΑ παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των μελών του και τους 

ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν λήξη των αδειών τους.  

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ στο πλαίσιο αναζήτησης νέων μελών και ενδυνάμωσης 

του συνδέσμου, επεξεργάστηκε το μητρώο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων που διατηρεί το ΥΠΕΚΑ και συνέλλεξε συνολικά 

1400 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την επεξεργασία 

καθώς και την ανακύκλωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών 

απορριμμάτων. 

 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ διαθέτει μια κωδικοποιημένη βιβλιοθήκη με την νομοθεσία 

που αφορά τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την 

επεξεργασία καθώς και την ανακύκλωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών 

απορριμμάτων, και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτήν προκειμένου να ενημερώνει τα 

μέλη της.  

 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ διοργανώνει μια επιτυχημένη από πλευράς συμμετοχής 

μελών ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η παρουσίαση του Τεχνικού 

Συμβούλου του συνδέσμου.  

 

 ΜΑΪΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική σελίδα του έτσι ώστε, οι 

εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από την 
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ηλεκτρονική σελίδα του ΠΣΑΜΑ (www.greekscrapmetal.gr), και από την σελίδα του 

ΠΣΑΜΑ στο facebook.  

 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ μετά από διετή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και 

το Υπουργείο Οικονομικών καταφέρνει να εκδοθεί σε ΦΕΚ η απόφαση που ορίζει τις 

διαδικασίες οριστικής διαγραφής οχημάτων λόγω εξαγωγής κατ΄εφαρμογήν των 

διατάξεων του Ν. 4254/2014. 

 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ διενεργεί συναντήσεις με μέλη του ΔΣ με θέματα μεταξύ 

άλλων το πώς θα δρομολογηθεί το θέμα των εκλογών.. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε 

εκτενώς είναι πως θα αντιμετωπίσουμε τις καταγγελίες μελών για παράνομες μάντρες. 

 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ στέλνει ενημερωτική επιστολή του Προέδρου προς 

διεξαγωγή εκλογών και εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέλη του ΠΣΑΜΑ για συμμετοχή 

τους ως υποψήφιοι στο ΔΣ του ΠΣΑΜΑ. 

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ συναντά την κυρία Αρφανάκου Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ. Μεταξύ των 

θεμάτων που συζητήθηκαν  ήταν α) τα Απορυπασμένα ΟΤΚΖ και τρόπος αποθήκευσης 

τους, β) η Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17 04 μέταλλα και 

υποχρέωση σύμβασης με συλλογικό σύστημα, γ) Προσωρινή αποθήκευση ΑΗΗΕ εάν 

θεωρούνται επικίνδυνα εφόσον είναι ο ίδιες συσκευές που συλλέγονται και 

μεταφέρονται ως μη επικίνδυνες, δ) οι Αρμοδιότητες Συστημάτων (ιδίως ΕΔΟΕ) και ε) οι 

Παράνομοι – Ανεπαρκής έλεγχοι από την αστυνομία 

 

 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ διενεργεί συναντήσεις με μέλη του ΔΣ με θέματα, 

μεταξύ άλλων τα αιτήματά μας προς του ΥΠΕΝ, τις εκλογές, τους παράνομους, σχετικά 

με το EFR/EURIC, ,με την συνάντηση με τον Γ.Γραμματέα Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Γραφάκο, την προσέλκυση νέων μελών, και τα θέματα με το Υπουργείου Μεταφορών.  

 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Ο ΠΣΑΜΑ διενεργεί εκλογές. Τα αποτελέσματα των εκλογών της 2η 

Νοεμβρίου 2019 έχουν ως εξής:  

Για το Δ.Σ. του ΠΣΑΜΑ: 

Τακτικά μέλη: 

1. Ρήγας Ανδρέας,  29 ψήφοι 

2. Παντελίδης Σταύρος, 24 ψήφοι 

3. Καθέρης Μιλτιάδης του Σάββα, 21 ψήφοι 
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4. Δεσινιώτης Ηλίας, 16 ψήφοι 

5. Φιλιππίδου Αγάπη, 16 ψήφο 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Πειρούνιας Γιώργος,  11 ψήφοι  

2. Φιλιππάκη Ζωή, 11 ψήφοι  

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΠΣΑΜΑ:  

1. Χαρδαλής Δημήτριος,  29 ψήφοι 

2. Ρήγας Κίμων,  20 ψήφοι 

3. Σεμερτζίδης Παρασκευάς,  17 ψήφοι 
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