
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

Η Αστική – Μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την
επωνυμία “Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση
ΑΕΚΚ” [ΔΑΝΑΕΚΚ] λειτουργεί και οργανώνει το
πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΑΕΚΚ με έδρα τη Ρόδο. Ως ΣΣΕΔ εξυπηρετεί
αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου
συμφέροντος και υπάγεται υπό την εποπτεία
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ανάμεσα στους σκοπούς μας περιλαμβάνονται
οι συνεργασίες με Διαχειριστές ΑΕΚΚ, Μονάδες
Επεξερασίας και Εταιρείες Συλλογής ΑΕΚΚ.

Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και
δημόσιους ερευνητικούς φορείς, με συλλόγους
και συλλογικότητες για την προστασία του
περιβάλλοντος και οργανώνουμε δράσεις
ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.



Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να
βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη

λειτουργία μας, τι υπηρεσίες
προσφέρουμε , καθώς και νέα μας.

Το URL είναι το παρακάτω:
www.danaekk.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

Ακόμα, μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες σχετικά με τις
μονάδες επεξεργασίας που

συνεργαζόμαστε καθώς και τους
συμβαλλόμενους μεταφορείς



Επίσης, στο περίπτερο μας
μπορούσε κανείς να βρει δείγματα

από ανακυκλώσιμα υλικά

Περίπτερο στην  57η Πανελλήνια
Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής

Οικονομίας Κρεμαστής

22411 22160
www.danaekk.gr
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Ως Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση
ΑΕΚΚ, συμμετείχαμε με δικό μας
εκθεσιακό περίπτερο στην 57η

Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και
Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.

Οι πολίτες που επισκέφθηκαν την
έκθεση και το περίπτερό μας,
ενημερώθηκαν σχετικά με  
τη λειτουργία της ΔΑΝΑΕΚΚ 

καθώς και για όλες τις υπηρεσίες
που παρέχουμε



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

Οδηγός Παρακολούθησης Διαχείρισης ΑΕΚΚ
και Ανάπτυξης ΣΔΑ

Τον πρώτο οδηγό πανελλαδικά
με τίτλο «Οδηγός

Παρακολούθησης Διαχείρισης
ΑΕΚΚ και Ανάπτυξης ΣΔΑ», για

την σύνταξη και τον
υπολογισμό των αποβλήτων

εκσκαφών και κατεδαφίσεων
στην Ελλάδα, συνέταξε ο

Τομέας Περιβάλλοντος |ΤΕΕ
Δωδεκανήσου σε συνεργασία

με το εγκεκριμένο από τον
Ελληνικό Οργανισμό

Ανακύκλωσης, Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΑΕΚΚ με διακριτικό τίτλο

«ΔΑΝΑΕΚΚ», το οποίο
δραστηριοποιείται στη Δήμο

Ρόδου.

www.danaekk.gr



Σχέδιο Διαχείρισης
 Αποβλήτων

(ΣΔΑ)

www.danaekk.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010, οι διαχειριστές

ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη
των οικοδομικών εργασιών ή των έργων

τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην
αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση
των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν

από τη δραστηριότητά τους.

Προς διευκόλυνση των
υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ, ο
ΕΟΑΝ ανέπτυξε ειδικό εργαλείο

σε μορφή excel για την
καταχώρηση των στοιχείων

διαχείρισης αποβλήτων

Σε περίπτωση που
επιθυμείτε και προς 
διευκόλυνσή  σας, ο

φορέας μας αναλαμβάνει
τη σύνταξη του ΣΔΑ


