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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Μια από τις βασικές αρµοδιότητες της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρίσιµη για 

την ποιότητα ζωής και την υγιεινή των πολιτών, φαινοµενικά απλή, αλλά 

διαχρονικά σύνθετη και σηµαντική  είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Μία λειτουργία µε έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, µε κοινωνική αναφορά και 

µε µεγάλη οικονοµική βαρύτητα.  

Σε επίπεδο Νοµού Θεσσαλονίκης µετά την ψήφιση του Νοµαρχιακού (2000) 

και του Περιφερειακού Σχεδιασµού (2005) έχει ξεκινήσει η διαδικασία 

ορθολογικοποίησης και εκσυγχρονισµού της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Γενικότερα τη δεκαετία 2000-2010 υλοποιήθηκαν σηµαντικές αλλαγές σε όλα τα 

επίπεδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Οι σηµαντικότερες αλλαγές ήταν η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

Μαυροράχης και η παράλληλη διακοπή λειτουργίας της χωµατερής των 

Ταγαράδων και η αδειοδότηση πολλών Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης (Σ.Σ.Ε.∆.) µε κυρίαρχο αυτό της ανακύκλωσης συσκευασιών, η 

λειτουργία των οποίων έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς Ο.Τ.Α. να ξεκινήσουν να 

υλοποιούν σηµαντικά προγράµµατα ανακύκλωσης αλλά και διαχείρισης ειδικών 

αποβλήτων.  

Η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ και η τυποποίηση των αποδεκτών αποβλήτων 

δηµιούργησε µια νέα κατάσταση στο Νοµό, έναντι της οποίας δεν υπήρχε η 

βέλτιστη προετοιµασία. Παράλληλα, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 

και της κοινωνίας καθοδηγούν την προσπάθεια για σύγχρονες και 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες στο τοµέα της καθαριότητας και γενικά της 

διαχείρισης αποβλήτων, µε κεντρικό στόχο την κοινωνία της ανακύκλωσης.  

Σε µία προσπάθεια καταγραφής  της υφιστάµενης κατάστασης όπως, επίσης, 

και των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται στη διαχείριση των στερεών 

απορριµµάτων σε επίπεδο νοµού, µε έτος αναφοράς το 2009,  Οµάδα Εργασίας 

(Ο.Ε.) του Τ.Ε.Ε. του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας συνέταξε ειδικό για το 

σκοπό αυτό ερωτηµατολόγιο, το οποίο και απέστειλε στους 45 ∆ήµους του νοµού. 

Συνολικά, ανταποκρίθηκαν 33 ∆ήµοι (73,3% επί του συνόλου των ∆ήµων του 

νοµού).  

Η έρευνα που υλοποιήθηκε µας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουµε την 

«οπτική» στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της µεγάλης πλειοψηφίας των 

Ο.Τ.Α. του Νοµού, τις βέλτιστες εφαρµογές και τις αδυναµίες, την ανάγκη 

τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και αλλαγών στη λειτουργία των υπηρεσιών 
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καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας το 

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., ως σύµβουλος της πολιτείας και των Ο.Τ.Α., κωδικοποίησε τις 

προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και παραδίδει 

σε όλους τους Ο.Τ.Α. ένα σηµαντικό εργαλείο για την αναβάθµιση της λειτουργίας 

αυτής. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σε συνδυασµό µε τις προτάσεις της Ο.Ε. για τη 

συνολική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

καταγράφτηκαν συνοψίζονται στη µελέτη που ακολουθεί.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), ∆ιαχείριση, Νοµός 

Θεσσαλονίκης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Τµήµα 

Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθειά της να συµβάλλει στο µείζον 

περιβαλλοντικό θέµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) του Νοµού Θεσσαλονίκης και µετά 

από πρόταση της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος, όρισε µε την υπ’ αριθµ. 

Α71/Σ6/17.2.2009 απόφασή της, Οµάδα Εργασίας µε θέµα «Συλλογή και 

επεξεργασία στοιχείων σχετικών µε τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης», η οποία αποτελείται από τους κ.κ. 

Σταύρο Γιαννόπουλο, Α.Τ.Μ. και Π.Μ., καθηγητή Α.Π.Θ., Ειρήνη ∆ηµούδη, Π.Μ., 

M.Sc., και Κωνσταντίνο Πλάκα, Χ.Μ.  

Αντικείµενα της Οµάδας Εργασίας αποτέλεσαν: 

� η σύνταξη ειδικού ερωτηµατολογίου που αφορά σε πληροφορίες σχετικές µε 

τη διαχείριση των δηµοτικών στερεών αποβλήτων, 

� η αποστολή του ερωτηµατολογίου στους 45 ∆ήµους του Νοµού Θεσσαλονίκης, 

� η επεξεργασία και η ταξινόµηση – κατηγοριοποίηση των δεδοµένων που 

συλλέχτηκαν, και τέλος, 

� η εξαγωγή συµπερασµάτων και η καταγραφή προτάσεων σχετικών µε τον 

περιορισµό ή ακόµα και την ολοκληρωτική επίλυση των καταγεγραµµένων 

προβληµάτων. 

Η δοµή και το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου αποσκοπούσε στη συλλογή 

στοιχείων, που αφορούν όλα τα στάδια της διαχείρισης των αστικών 

απορριµµάτων, δηλαδή της παραγωγής, συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσής 

τους, όπως επίσης και τις δράσεις ανακύκλωσης που εφαρµόζει ο κάθε ∆ήµος. 

Μαζί µε το συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, εζητήθη από τους ∆ήµους να 

αποστείλουν και: 

α. την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα τέλη καθαριότητας,  

β. τον κανονισµό καθαριότητας και την απόφαση έγκρισής του, και  

γ. τη διοικητική διάρθρωση του τµήµατος καθαριότητας του ∆ήµου 

(οργανόγραµµα).  

Η ακρίβεια των στοιχείων, που καταγράφονται στην παρούσα έρευνα, 

εξαρτάται από την αξιοπιστία των δεδοµένων που δόθηκαν από τους υπευθύνους 

των Ο.Τ.Α., που συµµετείχαν στην έρευνα. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 

ορθότητα των συµπερασµάτων που εξήχθησαν κατά την αξιολόγηση των 

παραπάνω δεδοµένων, ελήφθησαν υπόψη και αξιοποιήθηκαν διαθέσιµα 
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βιβλιογραφικά δεδοµένα (O.E.C.D., 2006) και στοιχεία από αρµόδιους φορείς 

(Ζουρνάς, 2008, 2009; Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., 2009), τα οποία και συγκρίθηκαν µε αυτά 

της παρούσας έρευνας.  

Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας, που εκπόνησε την παρούσα έρευνα, θα 

επιθυµούσαν να ευχαριστήσουν τους ∆ήµους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα 

του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Συγκεκριµένα, τα µέλη της Οµάδας Εργασίας ευχαριστούν 

θερµά τους κ.κ. (κατά αλφαβητική σειρά των Ο.Τ.Α. που συµµετείχαν στην 

έρευνα):  

• Π. Γούναρη από το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου,  

• Π. Παπαγέρα (Αντιδήµαρχος) και Κ. Νεστορούδη από το ∆ήµο Αγίου 

Γεωργίου,  

• Α. Αηδονοπούλου από το ∆ήµο Αµπελοκήπων, 

• Ι. Τριανταφυλλίδη και Ζ. Μαλκότση από το ∆ήµο Απολλωνίας,  

• Μ. Τσιουκαρή (Αντιδήµαρχος) από το ∆ήµο Βασιλικών,  

• Σ. Λαφαζανίδη (∆ήµαρχος) και Β. Καζαντζίδου από το ∆ήµο Ελευθερίου-

Κορδελιού,  

• Α. Οικονοµίδη (∆ήµαρχος) και Β. Σιώπη από το ∆ήµο Επανοµής,  

• Σ. Σταυρούλη και Μ. Θεοδωρίδου από το ∆ήµο Ευόσµου,  

• ∆. Παντελίδου  από το ∆ήµο Εχεδώρου,  

• Λ. Κεραµιδάκη  από το ∆ήµο Θερµαϊκού,  

• Σ. Κουγιουµτζίδη (Αντιδήµαρχος)  από το ∆ήµο Θέρµης,  

• Κ. Καζαντζίδη (Αντιδήµαρχος) και Κ. Κεπαπτσόγλου από το ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης,  

• Σ. Φωτόπουλο (Αντιδήµαρχος) και Κ. Παναγιωτίδου από το ∆ήµο Καλαµαριάς,  

• ∆. Σαραµάντο (∆ήµαρχος) από το ∆ήµο Καλλιθέας,  

• Σ. Καµαρούδη (∆ήµαρχος) και Α. Μπουλιώνη από το ∆ήµο Καλλινδοίων,  

• Χ. Παπαδόπουλο (∆ήµαρχος) και Μ. ∆ραγούµη από το ∆ήµο Κορώνειας,  

• Β. Γαταδέλου από το ∆ήµο Κουφαλίων,  

• Ι. Καραγιάννη (∆ήµαρχος), Η. Ηλιάδη (Αντιδήµαρχο) και Ι. Κόντογλου από το 

∆ήµο Λαγκαδά,  

• Π. Πάσχο (∆ήµαρχος) και Γ. Σίσκο από το ∆ήµο Λαχανά,  

• Β. Όχουνο (∆ήµαρχος) και Π. ∆αδήρα από το ∆ήµο Μαδύτου,  

• Α. Παππά από το ∆ήµο Μενεµένης,  

• Ν. Τσουρούς Μπουγιούκας (Αντιδήµαρχος) και Κ. Μαρνασίδου, από το ∆ήµο 

Μηχανιώνας,  
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• Γ. Λαζαρίδη (Αντιδήµαρχος) από το ∆ήµο Μίκρας,  

• Γ. Βασιλειάδη (Αντιδήµαρχος) και Χ. ∆ήµου από το ∆ήµο Νεαπόλεως, 

• Α. Σιµητόπουλο (Αντιδήµαρχος) και Τ. Σαχπατζίδη από το ∆ήµο Πεύκων, 

• Κ. Αντωνιάδη (Αντιδήµαρχος) και Π. Ιωαννίδη από το ∆ήµο Πολίχνης,  

• Α. Κουκουµάκα (Αντιδήµαρχος) από το ∆ήµο Πυλαίας, 

• Θ. Παπά (∆ήµαρχος) και Α. Μουστάκα από το ∆ήµο Σοχού,  

• Γ. Θώµογλου (Αντιδήµαρχος) και Ι. Γαβριηλάκη από το ∆ήµο Συκεών, 

• ∆. Παπαγεωργίου (Αντιδήµαρχος) και Ν. Γαστεράτο από το ∆ήµο Τριανδρίας, 

• Α. Νικόπουλο (∆ήµαρχος) και ∆. Μισκάκη από το ∆ήµο Χαλκηδόνος, 

• Γ. Ουζούνη (∆ήµαρχο), Κ. Βουδούρη (Αντιδήµαρχος) και Κ. Κοντολέων από το 

∆ήµο Χαλάστρας, 

• Κ. Ιωσηφίδη (Αντιδήµαρχος) από το ∆ήµο Ωραιοκάστρου, 

καθώς επίσης και όλες/όλους τους γραµµατείς και δηµοτικούς υπαλλήλους για 

την αγαστή συνεργασία και την ανταπόκρισή τους σε αιτήµατα και ερωτήσεις των 

µελών της Οµάδας Εργασίας.  Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρούσας µελέτης 

δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συµµετοχή και τη βοήθειά τους.  

Η Οµάδα Εργασίας θα ήθελε, επίσης, να ευχαριστήσει τον συνάδελφο και 

σύνδεσµο µε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., κ. Σωκράτη Φάµελλο, 

για τη φιλική υποστήριξή του σε τεχνικά θέµατα καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης της παρούσας µελέτης. Η επαγγελµατική του εµπειρία, αλλά και η 

προσωπική ενασχόλησή του µε αντίστοιχα περιβαλλοντικά θέµατα, αποδείχτηκε 

πολύτιµη, τόσο κατά τη σύσταση του ειδικού ερωτηµατολογίου, όσο και κατά την 

επεξεργασία των δεδοµένων που ελήφθησαν. Τέλος, η Οµάδα Εργασίας θα ήθελε 

να εκφράσει τις θερµές ευχαριστίες της στη συνάδελφο κυρία Καίτη Πετρίδου, 

υπάλληλο του Τµήµατος Επιστηµονικών και Αναπτυξιακών Θεµάτων του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., για την πολύτιµη συνεισφορά της στην αποστολή και στη συλλογή 

των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων και συνηµµένων εγγράφων από τους 

Ο.Τ.Α. που συµµετείχαν στην έρευνα. 
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1. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ίσως το σπουδαιότερο 

περιβαλλοντικό ζήτηµα, που απασχολεί σήµερα όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα 

τις περισσότερο ανεπτυγµένες, καθώς, κατά κανόνα, σε αυτές γίνεται 

µεγαλύτερη κατανάλωση αγαθών, και κατά συνέπεια, µεγαλύτερη παραγωγή 

αποβλήτων. Συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα πρόβληµα µε ποικίλες διαστάσεις, 

οικονοµικές, πολιτικές, νοµικές, τεχνολογικές και κοινωνικές, το οποίο άπτεται 

της υγείας των ανθρώπων, του πολιτισµού, της ποιότητας του περιβάλλοντος 

αλλά και της ποιότητας ζωής.  

Στην Ελλάδα η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) 

αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ιδιαίτερα για τα 

µεγάλα αστικά κέντρα. Το εθνικό πλαίσιο διαµορφώθηκε στον τοµέα αυτό  τα 

τελευταία, µόλις, δεκαπέντε χρόνια, και προσαρµόστηκε στις επιταγές του 

κοινοτικού δικαίου. Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς (ΚΥΑ 

50910/2727/2003), ο σχεδιασµός της διαχείρισης γίνεται, τόσο σε εθνικό, όσο 

και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ η αρµοδιότητα για όλα τα επίπεδα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως η συλλογή, η αποθήκευση, η 

µεταφόρτωση, η ανακύκλωση, η επεξεργασία, η διάθεση, και η τιµολογιακή 

πολιτική, ανήκει στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση (∆ήµοι και Κοινότητες), στην 

οποία και αποδίδεται η επιτυχία ή η αποτυχία της εφαρµογής των παραπάνω 

σχεδίων διαχείρισης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραµατίζει το σπουδαιότερο 

ρόλο, σε όλο το φάσµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, καθώς 

συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στη διαχείριση των 

αποβλήτων και ειδικότερα (Μίχου, 2008): 

• Σχεδιάζει τη διαχείριση των µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και 

επιβλέπει την εξέλιξη και εφαρµογή των διαχειριστικών σχεδίων. 

• Συµµετέχει στους φορείς διαχείρισης των έργων επεξεργασίας αποβλήτων. 
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• Έχει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες συλλογής, αποθήκευσης, 

µεταφοράς, ανακύκλωσης απορριµµάτων και γενικότερα, για όλες τις 

δραστηριότητες σχετικές µε τα απορρίµµατα που αναπτύσσονται στα όριά 

της. 

• ∆ιεκδικεί χρηµατοδοτήσεις και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

προσέλκυση των απαραίτητων οικονοµικών πόρων για την κατασκευή των 

έργων. 

• Καθορίζει τιµολογιακή πολιτική, θέτει δηµοτικά τέλη καθαριότητας και 

εφαρµόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε τοπικό επίπεδο. 

• Οργανώνει τις δράσεις πληροφόρησης, εµψύχωσης και κινητοποίησης των 

πολιτών και των παραγωγών. 

Η σπουδαιότητα του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογραµµίζεται και 

στο Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 

λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/τ.Α./23.2.2007), στο άρθρο 30 του οποίου, οι 

Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο πλαίσιο αρµοδιότητας 

τους, καθίστανται αποκλειστικοί φορείς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Σύµφωνα µε το νέο διαχειριστικό πλαίσιο, οι Ο.Τ.Α. συστήνουν τους Φορείς 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (Φο.∆.Σ.Α.), οι οποίοι, υπό τη νοµική µορφή 

Συνδέσµων και Ανώνυµων Εταιριών, αναλαµβάνουν την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των απορριµµάτων στο πλαίσιο της διαχειριστικής τους ενότητας. 

Σήµερα έχουν συσταθεί Φο.∆.Σ.Α. σε αρκετές περιφέρειες, είτε έπειτα από 

διαβούλευση και συνεργασία των εµπλεκόµενων Ο.Τ.Α., είτε υποχρεωτικά όπως 

προβλέπει η νοµοθεσία (Ν.3536/2007, Ν.3688/2008), µέσω της σχετικής 

απόφασης σύστασης από τον Γενικό Γραµµατέα της κάθε Περιφέρειας. 

Παράλληλα έχει συγκροτηθεί το άτυπο δίκτυο των φορέων (Φο.∆ι.Σ.Α.), το οποίο 

και αριθµεί 35 Φορείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 472 ∆ήµους, Κοινότητες, 

Τ.Ε.∆.Κ. και ∆.Ε.Υ.Α. (Ε.Ε.∆.Σ.Α., 2010).  

Οι Φο.∆.Σ.Α. αποτελούν πράγµατι µια νέα πραγµατικότητα για πολλούς 

Νοµούς της χώρας µας, αλλά στο Νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχουν σηµαντικές 

εµπειρίες στον τοµέα αυτό (όπως και στην Αττική) εφόσον οι ΟΤΑ είχαν 

συστήσει από το 1970 φορέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος. 

Το ζήτηµα, ωστόσο, της  διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, είναι κοινό 

για όλους τους Ο.Τ.Α. Ο οδοκαθαρισµός, η προσωρινή αποθήκευση των 

αποβλήτων, η συλλογή, η µεταφορά, η µεταφόρτωση, η διαχείριση ειδικών 
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ρευµάτων αποβλήτων, η συνεργασία µε τα Σ.Σ.Ε.∆., η ανακύκλωση είναι τα 

προβλήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα οι Ο.Τ.Α. Πολλά 

από αυτά τα θέµατα θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν σε επίπεδο όχι µιας 

αλλά περισσοτέρων διαχειριστικών ενοτήτων, όπως φυσικά και η επεξεργασία 

και η διάθεση των αποβλήτων. Η ιδέα της κοινής διαχείρισης πολλών θεµάτων 

στερεών αποβλήτων σε επίπεδο οµάδας Ο.Τ.Α.  απορρέει όχι µόνο από λόγους 

οικονοµίας κλίµακας, συσσώρευσης τεχνογνωσίας και µείωσης διαχειριστικού 

κόστους, αλλά και από οργανωτικούς λόγους ολοκληρωµένης και 

συντονισµένης προσέγγισης, καθώς η αλυσίδα του συνολικού φάσµατος της 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι ενιαία. Αυτό το θέµα προβάλλει 

περισσότερο κυρίαρχο και επίκαιρο σε επίπεδο Μητροπολιτικού 

συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, ενόψει και του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. 

Η οικονοµία κλίµακας που πρόκειται να επιτευχθεί, αφορά στη µείωση του 

υψηλού κόστους (οδοκαθαρισµού και συλλογής) µε τον καλύτερο συντονισµό, 

τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τα κοινά εργοτάξια, τις κοινές προµήθειες 

µεγαλύτερης κλίµακας, τη δυνατότητα εφαρµογής πιλοτικών εφαρµογών, τις 

αδειοδοτήσεις συλλογής, τα νέα συστήµατα συλλογής και συστήµατα χρέωσης 

σε ολοκληρωµένο επίπεδο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την ενιαία 

κατάρτιση µε δυνατότητα δηµιουργίας νέων καθηκόντων και δεξιοτήτων του 

προσωπικού, τη δηµιουργία κοινών πάρκων ανακύκλωσης και πάνω απ όλα µε 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Επιπλέον θα σταµατήσει και το πάρεργο πρόσθετων υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις υπηρεσίες καθαριότητος και επιβαρύνουν το κόστος των 

υπηρεσιών καθαριότητος και κατά συνέπεια, της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων που είναι και πλασµατικό.   

Στο Νοµό Θεσσαλονίκης, αρµόδιος Φο.∆.Σ.Α. είναι ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α 

Νοµού Θεσσαλονίκης (Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.) ο οποίος θεσµοθετήθηκε από την Πολιτεία 

το έτος 1970 (ως σύνδεσµος Μείζονος Θεσσαλονίκης) και έχει ως µέλη του 45 

∆ήµους του νοµού συν ένα ∆ήµο του νοµού Χαλκιδικής (∆ήµος Καλλικράτειας). 

Ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. είναι σήµερα ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κατασκευή και  

διαχείριση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών 

αποβλήτων στο νοµό, αλλά και για την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων 

που καθορίζονται στον «Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων» (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος εγκρίθηκε 

µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µε Α.Π. 639/22.12.2005. Ο 

Περιφερειακός Σχεδιασµός αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο της Κεντρικής 
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Μακεδονίας των γενικών κατευθύνσεων που περιλαµβάνονται στον Εθνικό 

Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και αποτυπώνει το επίπεδο 

και τον χαρακτήρα των επεξεργασιών, των συναινέσεων και της πολιτικής και 

επιστηµονικής εµπειρίας την περίοδο σύνταξής του (2005) καθώς και τις 

προτεραιότητες εκείνης της εποχής. Αποτελεί πλαίσιο πρωτοβουλιών και 

παρεµβάσεων και όχι απλό κατάλογο έργων. Με τους στόχους που θέτει καθώς 

και τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησής τους αποβλέπει στη Ολοκληρωµένη 

∆ιαχείριση Απορριµµάτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Η παρακολούθηση, 

εποµένως, της υφιστάµενης κατάστασης σε επίπεδο νοµού, αποτελεί χρήσιµο 

εργαλείο για τον έλεγχο της υλοποίησης των δεσµεύσεων που τέθηκαν σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την αποτελεσµατική 

προώθηση των έργων και δράσεων που περιλαµβάνονται στον Περιφερειακό 

Σχεδιασµό. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Τµήµα 

Κεντρικής Μακεδονίας ευαίσθητο σε θέµατα διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων και βελτίωσης, γενικότερα, του αστικού περιβάλλοντος και της 

καθηµερινότητας του πολίτη που διαµένει και εργάζεται στα όρια του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, όρισε Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο την καταγραφή της 

υφιστάµενης κατάστασης σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων σε επίπεδο νοµού (περιοχή έρευνας). Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα της έρευνας, ενώ γίνονται 

εποικοδοµητικές προτάσεις για τον περιορισµό ή και την εξάλειψη των 

καταγεγραµµένων προβληµάτων που εντοπίστηκαν. Για τους σκοπούς της 

παρούσας έρευνας η Ο.Ε. χρησιµοποίησε τα κάτωθι εργαλεία: 

α. έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων, 

β. έρευνα γραφείου, και  

γ. τηλεφωνική επικοινωνία.  

Η ταυτότητα της έρευνας που ακολουθήθηκε περιγράφεται µε λεπτοµέρεια 

στο Κεφάλαιο 2, στο οποίο συνοψίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο 

σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου που εστάλη στους 45 Ο.Τ.Α. του Νοµού 

Θεσσαλονίκης. Τα χαρακτηριστικά των ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα 

σηµειώνονται στο Κεφάλαιο 3, ενώ στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η διοικητική 

διάρθρωση (οργανόγραµµα) των ∆ιευθύνσεων/Τµηµάτων Καθαριότητας ή/και 

Περιβάλλοντος των ∆ήµων, που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των Α.Σ.Α. Στα 

Κεφάλαια 5 έως 10 περιγράφονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της έρευνας, 

σύµφωνα µε τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που σηµειώνονται στο 
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ερωτηµατολόγιο. Οι κατηγορίες των ερωτήσεων που περιλαµβάνονται στο ειδικό 

ερωτηµατολόγιο, απεικονίζονται στο Σχήµα 1.1. Καθεµία από τις ερωτήσεις 

αυτές εξετάζεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα και σηµασία δίνεται στο Κεφάλαιο 9, στο οποίο περιγράφεται ο 

βαθµός ανακύκλωσης των υλικών και οι σχετικές δράσεις εκ µέρους των ∆ήµων 

που συµµετείχαν στην έρευνα. Η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται µε την 

εξαγωγή συµπερασµάτων (Κεφάλαιο 11), αλλά και τη διατύπωση 

εποικοδοµητικών προτάσεων για την επίλυση των προβληµάτων στους 

διάφορους Ο.Τ.Α. Στο τέλος της µελέτης παρατίθενται Παραρτήµατα, τα οποία 

δρουν επικουρικά στην περιγραφή της έρευνας που διεξήγαγε η Ο.Ε. 

 

Παραγωγή

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 5-

ΠαραγωγήΠαραγωγή

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 5-

ΤαυτότηταΤαυτότητα ΈρευναςΈρευνας

Μεθοδολογία

Ερωτηµατολόγιο

Χαρακτηριστικά δήµων
-Κεφάλαιο 3-

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά δήµωνδήµων
-Κεφάλαιο 3-

-Κεφάλαιο 2-

Προσωρινή Αποθήκευση

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 6-

ΠροσωρινήΠροσωρινή ΑποθήκευσηΑποθήκευση

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 6-

Συλλογή

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 7-

ΣυλλογήΣυλλογή

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 7-

Μεταφορά

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 8-

ΜεταφοράΜεταφορά

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 8-

Ανακύκλωση

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 9-

ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 9-

Τέλη - Πρόστιµα
-Κεφάλαιο 10-

ΤέληΤέλη -- ΠρόστιµαΠρόστιµα
-Κεφάλαιο 10-

Τµήµατα καθαριότητας (οργανόγραµµα) 
-Κεφάλαιο 4-

ΤµήµαταΤµήµατα καθαριότηταςκαθαριότητας ((οργανόγραµµαοργανόγραµµα) ) 
-Κεφάλαιο 4-

Σχόλια και Παρατηρήσεις Ο.Τ.Α. 
-Κεφάλαιο 11-

ΣχόλιαΣχόλια καικαι ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ. . 
-Κεφάλαιο 11-

Συµπεράσµατα – Προτάσεις
-Κεφάλαιο 12-

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα –– ΠροτάσειςΠροτάσεις
-Κεφάλαιο 12-

Παραγωγή

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 5-

ΠαραγωγήΠαραγωγή

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 5-

ΤαυτότηταΤαυτότητα ΈρευναςΈρευνας

Μεθοδολογία

Ερωτηµατολόγιο

Χαρακτηριστικά δήµων
-Κεφάλαιο 3-

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά δήµωνδήµων
-Κεφάλαιο 3-

-Κεφάλαιο 2-

Προσωρινή Αποθήκευση

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 6-

ΠροσωρινήΠροσωρινή ΑποθήκευσηΑποθήκευση

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 6-

Συλλογή

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 7-

ΣυλλογήΣυλλογή

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 7-

Μεταφορά

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 8-

ΜεταφοράΜεταφορά

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 8-

Ανακύκλωση

ΑΣΑ
-Κεφάλαιο 9-

ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση

ΑΣΑΑΣΑ
-Κεφάλαιο 9-

Τέλη - Πρόστιµα
-Κεφάλαιο 10-

ΤέληΤέλη -- ΠρόστιµαΠρόστιµα
-Κεφάλαιο 10-

Τµήµατα καθαριότητας (οργανόγραµµα) 
-Κεφάλαιο 4-

ΤµήµαταΤµήµατα καθαριότηταςκαθαριότητας ((οργανόγραµµαοργανόγραµµα) ) 
-Κεφάλαιο 4-

Σχόλια και Παρατηρήσεις Ο.Τ.Α. 
-Κεφάλαιο 11-

ΣχόλιαΣχόλια καικαι ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ. . 
-Κεφάλαιο 11-

Συµπεράσµατα – Προτάσεις
-Κεφάλαιο 12-

ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα –– ΠροτάσειςΠροτάσεις
-Κεφάλαιο 12-

 

 

Σχήµα 1.1. Οργανόγραµµα της έρευνας που έγινε από την Ο.Ε. 
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2. 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

2.1. Μεθοδολογία – Τεχνικά Χαρακτηριστικά της έρευνας 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συλλογή των στοιχείων, που σχετίζονται µε τη 

διαχείριση των Α.Σ.Α. από τους Ο.Τ.Α. του Νοµού Θεσσαλονίκης, έγινε µε την 

αποστολή ειδικών ερωτηµατολογίων. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις 

πραγµατοποιήθηκαν και τηλεφωνικές επικοινωνίες, προκειµένου να 

αποσαφηνιστούν δεδοµένα και παραλείψεις που παρατηρήθηκαν µετά την 

επιστροφή των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων, από τους υπευθύνους 

(αρµοδίους) των Ο.Τ.Α. για τη διαχείριση των Α.Σ.Α. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα 4 Μαρτίου 2009 έως 30 Σεπτεµβρίου του 

ίδιου χρόνου (διάρκεια 9 περίπου µήνες). Υπεύθυνοι της έρευνας ήταν τα µέλη 

της Ο.Ε. που αποτελείται από τους κ.κ. Σταύρο Γιαννόπουλο, Α.Τ.Μ. και Π.Μ., 

καθηγητή Α.Π.Θ., Ειρήνη ∆ηµούδη, Π.Μ. M.Sc., και Κωνσταντίνο Πλάκα, Χ.Μ.  

 

Μέγεθος του δείγµατος 

 

Το δείγµα αναφοράς της έρευνας αντιστοιχεί στους 45 ∆ήµους του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, 33 από τους οποίους συµµετείχαν στην έρευνα, δηλαδή 

ποσοστό 73,3%.  

Στον Πίνακα 2.1 αναφέρονται µε αλφαβητική σειρά οι ∆ήµοι του νοµού, 13 

από τους οποίους συνιστούν το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (Αγίου 

Παύλου, Αµπελοκήπων, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευόσµου, Θεσσαλονίκης, 

Καλαµαριάς, Μενεµένης, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Πυλαίας, Σταυρουπόλεως, 

Συκεών, Τριανδρίας) και επισηµαίνονται εκείνοι που συµµετείχαν στην έρευνα. 

Σηµειώνεται ότι από τους 13 ∆ήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 

Θεσσαλονίκης, συµµετείχαν στην έρευνα οι έντεκα (11) (ποσοστό 85%). 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των 45 Ο.Τ.Α. µπορούν να αναζητηθούν στο 

Παράρτηµα Α, το οποίο µπορεί να χρησιµεύσει για µελλοντικές έρευνες, αλλά 
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και για επικοινωνία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις/Τµήµατα Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος των ∆ήµων του νοµού. Σηµειώνεται ότι σαν δειγµατοληπτικό 

πλαίσιο (sampling frame) χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας των 

∆ήµων που συλλέχτηκαν από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (έρευνα 

γραφείου).   

 
Πίνακας 2.1.  Κατάλογος των ∆ήµων Ν. Θεσσαλονίκης (δείγµα αναφοράς), στον 

οποίο επισηµαίνονται οι ∆ήµοι που συµµετείχαν στην έρευνα. 
 
   

α/α ∆ήµος 
Συµµετοχή 
στην έρευνα 

α/α ∆ήµος 
Συµµετοχή 
στην έρευνα 

1. Αγίου Αθανασίου ΝΑΙ 24. Κουφαλίων ΝΑΙ 

2. Αγίου Γεωργίου ΝΑΙ 25. Λαγκαδά ΝΑΙ 

3. Αγίου Παύλου - 26. Λαχανά ΝΑΙ 

4. Αµπελοκήπων ΝΑΙ 27. Μαδύτου ΝΑΙ 

5. Αξιού - 28. Μενεµένης ΝΑΙ 

6. Απολλωνίας ΝΑΙ 29. Μηχανιώνας ΝΑΙ 

7. Αρέθουσας - 30. Μίκρας ΝΑΙ 

8. Ασσήρου - 31. Μυγδονίας - 

9. Βασιλικών ΝΑΙ 32. Νεαπόλεως ΝΑΙ 

10. Βερτίσκου - 33. Πανοράµατος - 

11. Εγνατίας - 34. Πευκών ΝΑΙ 

12. Ελευθέριου – 
Κορδελιού 

ΝΑΙ 35. Πολίχνης ΝΑΙ 

13. Επανοµής ΝΑΙ 36. Πυλαίας ΝΑΙ 

14. Ευκαρπίας - 37. Ρεντίνας - 

15. Ευόσµου ΝΑΙ 38. Σοχού ΝΑΙ 

16. Εχεδώρου ΝΑΙ 39. Σταυρουπόλεως - 

17. Θερµαϊκού ΝΑΙ 40. Συκεών ΝΑΙ 

18. Θέρµης ΝΑΙ 41. Τριανδρίας ΝΑΙ 

19. Θεσσαλονίκης ΝΑΙ 42. Χαλάστρας ΝΑΙ 

20. Καλαµαριάς ΝΑΙ 43. Χαλκηδόνος ΝΑΙ 

21. Καλλιθέας ΝΑΙ 44. Χορτιάτη - 

22. Καλλινδοίων ΝΑΙ 45. Ωραιοκάστρου ΝΑΙ 

23. Κορώνειας ΝΑΙ    

 

Στο Σχήµα 2.1 σηµειώνονται οι ∆ήµοι του Νοµού Θεσσαλονίκης (περιοχή 

µελέτης) σύµφωνα µε την αρίθµηση που δίνεται στον Πίνακα 2.1. Με κίτρινο 

φόντο σηµειώνονται οι ∆ήµοι που συµµετείχαν στην έρευνα, ενώ µε κόκκινο 

αυτοί που δεν συµµετείχαν. 
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Αριθ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ/ΤΚΜ 1559  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Σχήµα 2.1.  ∆ήµοι Ν. Θεσσαλονίκης (περιοχή µελέτης). 

 

2.2. Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου – Άξονες της έρευνας 
 

Η σύνταξη του ειδικού ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε κατά την 

πρώτη φάση της µελέτης, βάσει των στόχων της έρευνας που είχαν τεθεί. 

Συγκεκριµένα, επελέγησαν ερωτήσεις µε σκοπό τη δηµιουργία ενός πλήρους 

δοµηµένου ερωτηµατολογίου, που να καλύπτει όλους τους άξονες έρευνας που 

συνθέτουν το αντικείµενο της διαχείρισης των Α.Σ.Α. Συγκεκριµένα, άξονες της 

έρευνας αποτέλεσαν τα ακόλουθα αντικείµενα µελέτης: 

α.    Χαρακτηριστικά του ∆ήµου. 

β.    Ποσότητα και Σύνθεση Α.Σ.Α. 

γ.    Προσωρινή Αποθήκευση Α.Σ.Α. 

δ.    Συλλογή Α.Σ.Α. 

ε.    Μεταφορά Σ.Α. στη θέση επεξεργασίας ή διάθεσης. 

στ.  Ανάκτηση Υλικών – Ανακύκλωση Σ.Α και Σ.Σ.Ε.∆ της Ε.Ε.Α.Α1. 

ζ.    Γενικές Ερωτήσεις (τέλη, πρόστιµα, κ.λπ). 

                                                 
1 Σ.Σ.Ε.∆. της Ε.Ε.Α.Α.: Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας 
Ανακύκλωσης Αξιοποίησης. 
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Καθένα από τα παραπάνω αντικείµενα αποτέλεσε ξεχωριστή κατηγορία 

ερωτήσεων, µε τις τελευταίες να φτάνουν σε σύνολο τις 37.  

Οι ερωτήσεις περιλαµβάνουν στην πραγµατικότητα δύο κατηγορίες 

στοιχείων και συγκεκριµένα, στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα του ∆ήµου 

(πληθυσµιακά δεδοµένα, χρήσεις γης – Κατηγορία ερωτήσεων 1) και στοιχεία 

που αφορούν στα Α.Σ.Α., όπως είναι η ποσότητα και η σύνθεση Α.Σ.Α 

(Κατηγορία 2), η προσωρινή αποθήκευση Α.Σ.Α. (Κατηγορία 3), η συλλογή 

Α.Σ.Α. (Κατηγορία 4), κ.λπ.  

Το είδος και η επιστηµονική τεκµηρίωση των ερωτήσεων στηρίχτηκε, µεταξύ 

άλλων, στα αποτελέσµατα της µελέτης της Ο.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., που 

συστάθηκε το 2006, µε τίτλο «∆ιαχείριση Απορριµµάτων και Αστικό 

Περιβάλλον» (Τ.Ε.Ε., 2006). Στόχοι της µελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση και η 

καταγραφή µέσω της διεθνούς εµπειρίας και βιβλιογραφίας των προβληµάτων 

που προκύπτουν εξαιτίας της διαχείρισης των απορριµµάτων, οι διαθέσιµες 

τεχνολογίες και µέθοδοι προσωρινής αποθήκευσης και αποκοµιδής, όπως, 

επίσης, και η ανάπτυξη περιβαλλοντικών και οικονοµικών κινήτρων 

(Τ.Ε.Ε.,2006).  

Η καταγραφή του θεσµικού πλαισίου διαχείρισης των Α.Σ.Α. και η 

περιγραφή των συµβατικών µεθόδων και τεχνολογιών προσωρινής αποθήκευσης 

και αποκοµιδής των απορριµµάτων από την προηγούµενη Ο.Ε. αποτέλεσαν 

χρήσιµα εργαλεία για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, κεντρικός στόχος 

της οποίας αποτέλεσε η καταγραφή της διαχείρισης των Α.Σ.Α. στους ∆ήµους 

του Νοµού Θεσσαλονίκης. 
 

Είδη ερωτήσεων 

 

Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε “κλειστές” και “ανοικτές” ερωτήσεις, 

καθώς και έναν εκτεταµένο αριθµό ερωτήσεων µε τις οποίες ζητούνταν 

συγκεκριµένα αριθµητικά δεδοµένα.  

 

Α) Κλειστές ερωτήσεις   

 

Οι κλειστές ερωτήσεις περιορίζουν τον αριθµό των απαντήσεων και 

διευκολύνουν την αποδελτίωση και τον έλεγχο των ερωτηµάτων. Για 

παράδειγµα, η ακόλουθη κλειστή ερώτηση του ερωτηµατολογίου προκαθόρισε 

τις δυνατές απαντήσεις, καθώς µόνο µία απάντηση ήταν δυνατή. 
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Στο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκαν, επίσης, και ερωτήσεις τύπου ηµί-

κλειστης (Παράδειγµα 2) ή και προσχηµατισµένης ερώτησης (Παράδειγµα 3). 

Στην τελευταία περίπτωση, ο υπεύθυνος (∆ήµος) προκαλείτο να επιλέξει αυτή 

που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψή του ή και να σηµειώσει ο ίδιος τη 

δική του διαφορετική απάντηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Ανοικτές ερωτήσεις ή ερωτήσεις παραγωγής 

 

Με τις ανοικτές ερωτήσεις δόθηκε η δυνατότητα στους ερωτηθέντες (∆ήµοι) 

να διατυπώσουν και να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους αντλώντας τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνουν µέσα από τις γνώσεις τους και την 

εµπειρία τους. Με τις ανοικτές ερωτήσεις υπήρχε, επίσης, η δυνατότητα για 

πολλές και διαφορετικές απαντήσεις, γεγονός που δυσκόλευσε την αποδελτίωσή 

τους, καθώς οι απαντήσεις ήταν πολλές φορές διαφορετικές και µεγάλες σε 

έκταση.  

 

 

 

 

Παράδειγµα 1: Εξυπηρετείται ο ∆ήµος σας από σταθµό µεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α.);  

ΝΑΙ □    (Αναφέρατε το Σ.Μ.Α.: …………..)                  ΟΧΙ □ 

Παράδειγµα 2: Τηρεί ο ∆ήµος σας κανονισµό καθαριότητας;  

 ΝΑΙ □           ΟΧΙ □         Αναµένεται να εγκριθεί/εφαρµοστεί  σε ………□ 

Παράδειγµα 3: Ποιες χρήσεις γης χαρακτηρίζουν κυρίαρχα το ∆ήµο σας, 

σύµφωνα µε την πολεοδοµική λειτουργία τους;  

 αµιγής- γενική κατοικία 

 βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

 γεωργικές δραστηριότητες 

 λοιπές εγκαταστάσεις 

 ………………………. 

Παράδειγµα 4: Εφαρµόζετε κάποια µέθοδο που να συµβάλει στη µείωση των 

παραγόµενων Σ.Α.; Εάν ΝΑΙ, ποια;  

……………………………………………………………………………………... 
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Η διάρθρωση των ερωτήσεων ακολούθησε τους εξής γενικούς κανόνες 

σύνταξης ερωτηµατολογίων: 

� Λογική συνέχεια των ερωτήσεων. 

� Αποφυγή των δύσκολων ερωτήσεων στην αρχή. 

� Εναλλαγή απλών και δύσκολων ερωτήσεων. 

� Σύνολο ερωτήσεων 15-40. 

� Ισορροπία ανάµεσα στις κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.   

Κατά τον τρόπο αυτό, επιδιώχθηκε και επετεύχθη η σύνταξη ενός δυνητικά 

µικρού σε έκταση ερωτηµατολογίου, εύκολου στην επεξεργασία του, χωρίς να 

καθιστά βαρετή και δύσκολη τη συµπλήρωση του εκ µέρους των Ο.Τ.Α. στους 

οποίους απευθύνεται. Πραγµατικά, η συµµετοχή περισσότερο από το 70% των 

ερωτηθέντων ∆ήµων στην έρευνα της Ο.Ε., πιστοποίησε την προηγούµενη 

προσπάθεια, καθιστώντας εφικτή την εκπλήρωση των στόχων που τέθηκαν κατά 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας. Αναλυτικά, το ειδικό 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

παρατίθεται στο Παράρτηµα Β. 

 

Σχόλια επί του ερωτηµατολογίου 

 

Η κατάστρωση και η χρήση του ερωτηµατολογίου, που συντάχθηκε για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

πλεονεκτήµατα: 

- άµεση αποδελτίωση, 

- δυνατότητα συλλογής πολλών δεδοµένων, και 

- συνθήκες παραγωγής λόγου που ευνοούν την αντικειµενικότητα της 

έρευνας, αφού είναι οι ίδιες για όλους τους συµµετέχοντες. 

Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισµένα µειονεκτήµατα, τα οποία και λήφθηκαν 

υπόψη κατά την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσµάτων, όπως: 

- η έλλειψη αναλυτικών τεχνικών δεδοµένων από την πλευρά ορισµένων 

Ο.Τ.Α. (αδυναµία ελέγχου αξιοπιστίας των δεδοµένων), και 

- ελλιπής κατανόηση των ερωτηµάτων από την πλευρά των Ο.Τ.Α. 

Για τον περιορισµό των προηγούµενων µειονεκτηµάτων, το σύνολο των 

ερωτηµατολογίων ελέγχθηκε, ως προς την ορθή και λογική συµπλήρωσή τους. 

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν τηλεφωνικές επαφές για διευκρινίσεις, 

ή συµπληρώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες σε διαπιστωθείσες παραλείψεις.  
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3. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
∆ΗΜΩΝ 

 

 

3.1. Πληθυσµός και χρήσεις γης 
 

∆ήµοι και πληθυσµιακά δεδοµένα 

 

Ο Νοµός Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, έχει πληθυσµό 1.057.825 κατοίκους (απογραφή 2001), 

αντιπροσωπεύοντας έτσι το 9,65% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Το 

ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσµού του νοµού ανά 1.000 κατοίκους 

ανήλθε σε 2,7% για το έτος 2005, το οποίο αποτέλεσε το τέταρτο µεγαλύτερο 

ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσµού της χώρας µετά τους Νοµούς 

∆ωδεκανήσου, Ξάνθης και Ηρακλείου.  

Ο νοµός έχει έκταση 3.683 km2 καταλαµβάνοντας την 10η θέση σε µέγεθος 

ανάµεσα στους νοµούς της Ελλάδας. Μετά την εφαρµογή του «Σχεδίου 

Καποδίστριας» από το άλλοτε Υπουργείο Εσωτερικών το 1997, πολλές 

Κοινότητες του νοµού συγχωνεύθηκαν σε ∆ήµους. Από το 2007 οι 

εναποµείνασες Κοινότητες Ευκαρπίας και Πεύκων µετονοµάστηκαν σε ∆ήµους, 

µε αποτέλεσµα ο νοµός Θεσσαλονίκης να αποτελείται από 45 συνολικά ∆ήµους 

(Πίνακας 2.1). 

Ο συνολικός πληθυσµός των 33 ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα 

ανέρχεται σε 880.681 κατοίκους (απογραφή 2001), δηλαδή ποσοστό 83,25% 

επί του συνολικού πληθυσµού του νοµού.  

Σύµφωνα µε το Σχήµα 3.1, η πλειοψηφία των ∆ήµων του νοµού 

Θεσσαλονίκης έχει πληθυσµό µικρότερο των 50.000 κατοίκων, µε τους ∆ήµους 

Θεσσαλονίκης και Καλαµαριάς να είναι οι µόνοι που ξεπερνούν το όριο αυτό, 

φθάνοντας τους 356.000 και 88.000 περίπου κατοίκους, αντίστοιχα (απογραφή 

2001). Το µεγαλύτερο, εποµένως, µέρος του πληθυσµού του νοµού κατοικεί 

στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Εκτός από το πολεοδοµικό 

συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, αξιόλογα οικιστικά κέντρα του νοµού είναι ο 
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Λαγκαδάς, ο Εχέδωρος και η Ανατολική Περιαστική Ζώνη (π.χ. ∆ήµοι Πυλαίας, 

Θέρµης, Θερµαϊκού).  

Η µέση παραγωγή Α.Σ.Α. σε ετήσια βάση συνδέεται, ωστόσο, µε τον 

πραγµατικό πληθυσµό κάθε ∆ήµου, ο οποίος µπορεί να διαφέρει από ελάχιστα 

έως σηµαντικά, σε σχέση µε εκείνον της απογραφής του 2001. Το συµπέρασµα 

αυτό συνάγεται από το Σχήµα 3.1, στο οποίο συγκρίνονται τα πληθυσµιακά 

δεδοµένα της απογραφής του 2001 µε εκείνα του πραγµατικού πληθυσµού 

σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα. Συνολικά, 

οι διαφορές µεταξύ της απογραφής του 2001 και του πραγµατικού πληθυσµού 

κυµαίνονται από 1% (∆ήµος Μαδύτου) έως και 210% (∆ήµος Πεύκων), µε τους 

περισσότερους ∆ήµους να εκτιµούν τον πραγµατικό τους πληθυσµό κατά 35% 

περίπου µεγαλύτερο σε σχέση µε τον προ οκταετίας πληθυσµό τους που 

προέκυψε από την επίσηµη απογραφή.  

 

Σχήµα 3.1. Απογεγραµµένος (απογραφή 2001) και πραγµατικός πληθυσµός 
των ∆ήµων του Νοµού Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην 
έρευνα. 

 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 3.1, η µεγαλύτερη πληθυσµιακή αύξηση σύµφωνα 

µε τις εκτιµήσεις των Ο.Τ.Α. σηµειώνεται περιφερειακά του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, ενώ η µεγαλύτερη αναλογία πραγµατικού/ 

απογεγραµµένο πληθυσµό παρατηρείται στους ∆ήµους Πυλαίας (1,75), 
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Επανοµής (1,99), Θερµαϊκού (2,22), Μίκρας (2,35) και Ωραιοκάστρου (2,53), 

οι οποίοι δηλώνουν τη σηµαντικότερη πληθυσµιακή αύξηση. Σηµειώνεται ότι 

από τους 33 ∆ήµους που συµµετείχαν στην έρευνα µόνο τέσσερις (4) (Λαχανά, 

Νεαπόλεως, Σοχού και Χαλάστρας) δεν ανέφεραν τον πραγµατικό τους 

πληθυσµό. Για τους τέσσερις αυτούς ∆ήµους, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

της έρευνας στηρίχτηκε στα πληθυσµιακά δεδοµένα της απογραφής του 2001. 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι σε ορισµένους παραθαλάσσιους ∆ήµους, η αυξηµένη 

τουριστική ανάπτυξη κατά την περίοδο του καλοκαιριού, οδηγεί σε έντονη 

αύξηση του πραγµατικού πληθυσµού. Στην περίπτωση, για παράδειγµα, του 

∆ήµου Αγίου Γεωργίου, ο πραγµατικός θερινός πληθυσµός µπορεί να αυξηθεί 

περισσότερο από 500% (40.000 κάτοικοι έναντι των 6.500 του 

απογεγραµµένου). Καθώς τα στοιχεία διαχείρισης των Α.Σ.Α. αφορούν τους 

µήνες, πέραν της τουριστικής περιόδου, η αξιολόγηση αντιστοιχεί σε εκείνες τις 

χρονικές περιόδους στις οποίες δεν παρατηρούνται σηµαντικές αυξοµειώσεις 

στο πληθυσµιακό δυναµικό των ∆ήµων. Η διαχείριση, ωστόσο, των Α.Σ.Α. για 

εκείνους τους ∆ήµους, στους οποίους το πληθυσµιακό δυναµικό παρουσιάζει 

σηµαντικές αυξοµειώσεις, αποτελεί ενδιαφέρον αντικείµενο συζήτησης και 

σχολιασµού, το οποίο, ωστόσο, ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας 

µελέτης.  

 

Χρήσεις γης 

 

Από τα προαναφερθέντα στην προηγούµενη ενότητα συνάγεται ότι ο Νοµός 

Θεσσαλονίκης αποτελείται κατά βάση από αστικό πληθυσµό, µε την υψηλότερη 

συγκέντρωση να εντοπίζεται στο µείζον πολεοδοµικό συγκρότηµα της 

Θεσσαλονίκης. Τα δεδοµένα αυτά έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε τις 

εκτιµήσεις του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το 

οποίο ο αστικός πληθυσµός του Νοµού Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 92,68% του 

συνολικού πληθυσµού, ενώ ο αγροτικός πληθυσµός αποτελεί µόλις το 7,32% 

(Ε.Ε.Θ., 2008).  

Η αστικοποίηση του πληθυσµού του νοµού υπογραµµίζεται και από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, σύµφωνα µε την οποία η αµιγής-γενική κατοικία 

αποτελεί την κύρια χρήση γης για τους 30 από τους 33 ∆ήµους (90,9%) (Σχήµα 

3.2). Ταυτόχρονα µε την αµιγή-γενική κατοικία, σε 16 από τους 30 ∆ήµους, 

λαµβάνουν χώρα και «γεωργικές δραστηριότητες», ενώ µόλις τρεις (3) είναι 

εκείνοι οι ∆ήµοι (9,1%) που δηλώνουν αποκλειστικά τις γεωργικές 
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δραστηριότητες ως κύρια χρήση γης, σύµφωνα µε την πολεοδοµική λειτουργία 

τους (Επανοµής, Καλλιθέας, Λαχανά). 

Ο Νοµός Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο βιοµηχανικό και 

βιοτεχνικό κέντρο της χώρας, µε την παραγωγική δραστηριότητά του να είναι 

άρρηκτα συνυφασµένη και ενταγµένη στον πολεοδοµικό ιστό της Θεσσαλονίκης. 

Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούν και οι απαντήσεις των 33 ∆ήµων που 

συµµετείχαν στην έρευνα, από τους οποίους, οι δέκα (10) δηλώνουν την ύπαρξη 

βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στα πολεοδοµικά τους όρια. 

Ενδεικτικά, από τις υπάρχουσες βιοµηχανικές χωροταξικές υποδοµές, 

αναφέρονται τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.) Καλοχωρίου, Νεοχωρούδας, 

Ωραιοκάστρου – Ευκαρπίας, Νέας Ραιδεστού, καθώς και η Βιοµηχανική 

Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) στη Σίνδο. Σηµειώνεται ότι ο Νοµός Θεσσαλονίκης κατέχει 

ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, ο οποίος ισοδυναµεί µε ένα ποσοστό της 

τάξης του 71,7% επί του συνόλου των επιχειρήσεων της περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (Σκούµπας και Τσιτσόπουλος, 2006). 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Αµιγής-Γενική

Κατοικία

Βιοµηχανικές

Εγκαταστάσεις

Γεωργικές

δραστηριότητες

Λοιπές εγκαταστάσεις

∆ασικές εκτάσεις

∆ραστηριότητες

λιανικού εµπορίου

Κτηνοτροφικές-

Πτηνοτροφικές

Πλήθος δήµων (σε σύνολο 33)
 

Σχήµα 3.2. Κύριες χρήσεις γης των ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα,  
σύµφωνα µε την πολεοδοµική λειτουργία τους (δεδοµένα 
απαντηµένων ερωτηµατολογίων).  
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4. 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

 

 

Η επιτυχής διαχείριση των Α.Σ.Α. από τους Ο.Τ.Α. προϋποθέτει τη 

συγκρότηση ειδικών και δυναµικά στελεχωµένων υπηρεσιών, αρµόδιων 

αποκλειστικά για θέµατα καθαριότητας και περιβάλλοντος σε κάθε ∆ήµο. 

Πραγµατικά, η πλειοψηφία των ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα διαθέτει 

ανεξάρτητα Τµήµατα Καθαριότητας, τα οποία υπάγονται συνήθως σε 

∆ιευθύνσεις, όπως: 

• η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου, ή 

• η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος / Προστασίας Περιβάλλοντος, ή 

• η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, ή 

• η ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, ή 

• η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, 

όπως αυτές ορίζονται στα Οργανογράµµατα (Οργανισµοί Εσωτερικής 

Υπηρεσίας) που στάλθηκαν από τους ∆ήµους, µαζί µε τα συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια.  

Στον Πίνακα 4.1 περιγράφονται αναλυτικά οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και τα 

Τµήµατα που έχουν επιφορτιστεί το δύσκολο έργο της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων στους ∆ήµους του νοµού, όπως, επίσης, και ο αριθµός των 

εργαζοµένων σε αυτά. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 4.1, από τους 33 ∆ήµους που 

συµµετείχαν στην έρευνα, 26 ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο ερώτηµα 

που σχετίζεται µε την περιγραφή της διοικητικής διάρθρωσης του Τµήµατος 

Καθαριότητας (Παράρτηµα Β – Κατηγορία Ερωτήσεων 7, ερώτηση 6), ενώ, 9 

από αυτούς (∆ήµοι Αµπελοκήπων, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευόσµου, 

Θερµαϊκού, Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως, Πυλαίας, Συκεών, Τριανδρίας) 

απέστειλαν, µαζί µε τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, και αναλυτικά 

Οργανογράµµατα. 
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Πίνακας 4.1. ∆ιοικητική διάρθρωση Τµηµάτων Καθαριότητας σε 25 ∆ήµους 
του Νοµού Θεσσαλονίκης.  

 
 

∆ήµος ∆ιεύθυνση Τµήµα Προσωπικό 
(πλήθος) 

Παρατηρήσεις 

Αγίου 
Γεωργίου 

Υπηρεσία 
Καθαριότητας 

- 40 Μόνιµο 
προσωπικό:15 άτοµα 

Εποχιακό 
προσωπικό µε 
6µηνες και 8µηνες 
συµβάσεις: 25 άτοµα 

Αµπελοκήπων Τεχνική 
Υπηρεσία 

Καθαριότητας 

(συνεργασία µε το 
Τµήµα Κίνησης 
και Συντήρησης 
Οχηµάτων-
Μηχανηµάτων) 

60 

(32 στο Τµήµα 
Κίνησης 
Συντήρησης 
Οχηµάτων-
Μηχανηµάτων) 

Μόνιµο προσωπικό: 
47 άτοµα  

Προσωπικό µε 
σύµβαση αορίστου 
χρόνου: 5 άτοµα 

Προσωπικό µε 
σύµβαση ορισµένου 
χρόνου: 8 άτοµα 

Απολλωνίας - - 2 Προσωπικό µε 
σύµβαση (2 οδηγοί) 

Βασιλικών Τεχνική 
Υπηρεσία 

- 21 Μόνιµο προσωπικό: 
9 άτοµα (1 οδηγός, 8 
εργάτες 
καθαριότητας) 

Προσωπικό µε 
8µηνες συµβάσεις: 8 
άτοµα (2 οδηγοί, 6 
εργάτες 
καθαριότητας) 

Προσωπικό µε 4ωρη 
απασχόληση: 4 
άτοµα (εργάτες 
καθαριότητας) 

Ελευθερίου-
Κορδελιού 

Πρασίνου-
Καθαριότητας 

Καθαριότητας 51 Μόνιµο προσωπικό 
και προσωπικό 
αορίστου χρόνου ιδ. 
δικαίου: 38 άτοµα  

Προσωπικό µερικής 
απασχόλησης: 13 
άτοµα 

Ευόσµου Καθαριότητας 
και Πρασίνου 

Καθαριότητας - - 

Εχεδώρου Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας 70 Το Τµήµα 
Καθαριότητας 
αποτελείται από 3 µη 
αυτοτελή γραφεία 

Θερµαϊκού Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος 

Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας 

33 1 ΠΕ Γεωπόνος, 1 ΤΕ 
Επόπτης ∆ηµόσιας 
Υγείας, 1 Επόπτης 
Καθαριότητας, 30 ΥΕ 
Προσωπικό 
Καθαριότητας 
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Πίνακας 4.1 (συνέχεια).     ∆ιοικητική διάρθρωση Τµηµάτων Καθαριότητας σε 
25 ∆ήµους του Νοµού Θεσσαλονίκης. 

 

∆ήµος ∆ιεύθυνση Τµήµα Προσωπικό 
(πλήθος) 

Παρατηρήσεις 

Θεσσαλονίκης Καθαριότητας α. Γραµµατείας 

β. Σαρώµατος 

γ. Αποκοµιδής 

δ. Σταθµού  

    Μεταφόρτωσης 

    Απορριµµάτων    

- - 

Καλαµαριάς Καθαριότητας 
και Πρασίνου 

Καθαριότητας 

(συνεργασία µε 
το Τµήµα 
Κίνησης και 
Συντήρησης 
Οχηµάτων-
Μηχανηµάτων) 

70 Εργαζόµενοι 
γραφείου 
καθαριότητας 
κοινόχρηστων 
χώρων: 26 ∆Ε 
οδηγοί, 5 ∆Ε 
χειριστές, 1 ΤΕ 
πληροφορικής, 2 
ΥΕ επιστάτες, 36 
ΥΕ εργάτες 

Καλλιθέας ∆ιοικητικών 
Οικονοµικών και 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος                   
(συνεργείο 
καθαριότητας) 

- - 

Καλλινδοίων - - 3 3 εποχιακοί 
εργάτες 

Κορώνειας - - 3 - 

Κουφαλίων Υπηρεσία 
Καθαριότητας 

Καθαριότητας 5 2 οδηγοί, 3 
εργάτες 

Λαγκαδά - - - Προσωπικό µε 
8µηνες 
συµβάσεις: 11 
άτοµα (4οδηγοί, 
7 εργάτες 
καθαριότητας) 

Προσωπικό µε 
18µηνες 
συµβάσεις: 8 
άτοµα (εργάτες 
καθαριότητας) 

Μενεµένης Τεχνική 
Υπηρεσία 

Καθαριότητας 
και Πρασίνου 

58 Γραφείο 
καθαριότητας: 1 
διοικητικός 
υπάλληλος, 2 
επόπτες, 2 
επιστάτες, 53 
εργάτες 

Μηχανιώνας Υπηρεσία 
Καθαριότητας 

Καθαριότητας 15 1 επόπτης, 1 
επιστάτης, 5 
οδηγοί, 8 εργάτες 
καθαριότητας 

Μίκρας - Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος 

17 - 
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Πίνακας 4.1 (συνέχεια).     ∆ιοικητική διάρθρωση Τµηµάτων Καθαριότητας σε 
25 ∆ήµους του Νοµού Θεσσαλονίκης. 

 

∆ήµος ∆ιεύθυνση Τµήµα Προσωπικό 
(πλήθος) 

Παρατηρήσεις 

Νεαπόλεως Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Καθαριότητας-
Περιβάλλοντος 

53 Γραφεία: 
Προϊσταµένου (1 
άτοµο), Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων (16 
άτοµα), Περιβάλ-
λοντος-Καθαριότη-
τας (29 άτοµα), 
Κίνησης (4 άτοµα), 
Μηχανολογικού & 
Ηλεκτροφωτισµού 
(3 άτοµα) 

Πεύκων - - 9 Μόνιµο προσωπικό: 
9 άτοµα. Κατά 
καιρούς 
προσλαµβάνονται 
επιπλέον άτοµα µε 
συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου 

Πολίχνης Καθαριότητας 
και 
Περιβάλλοντος 

α. Τµήµα  
    Αποκοµιδής 
β. Συνεργείο   
    Συντήρησης 

γ. Γραφείο  
Κίνησης 

92 - 

Πυλαίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας 
και Πρασίνου 

- - 

Σοχού Υπηρεσία 
Καθαριότητας 

Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος 

13 Μόνιµο προσωπικό: 
1 άτοµο (οδηγός), 
Προσωπικό µε 
συµβάσεις 
εργασίας: 12 άτοµα 

Συκεών Περιβάλλοντος Καθαριότητας 70 - 

Τριανδρίας Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος 

Περιβάλλοντος 28 4 διοικητικοί 
υπάλληλοι, 5 
οδηγοί, 18 εργάτες 
καθαριότητας, 1 
αποθηκάριος 
(µόνιµο προσωπικό: 
16 άτοµα, µερικής 
απασχόλησης: 7 
άτοµα, 8µηνης 
σύµβασης: 5 άτοµα)  

Χαλάστρας Υπηρεσία 
Καθαριότητας 

- 8 3 οδηγοί, 4 εργάτες 
καθαριότητας,1 υπ. 
καθαριότητας) 

 

Το αντικείµενο και οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων Καθαριότητας ορίζονται, 

συνήθως, στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) κάθε ∆ήµου, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) µε τη σύµφωνη γνώµη 

του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νοµού Θεσσαλονίκης. 
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Στον ίδιο Ο.Ε.Υ. περιγράφονται, επίσης, οι επιµέρους αρµοδιότητες των 

Γραφείων που συγκροτούν τα Τµήµατα Καθαριότητας, όπως, επίσης, και οι 

αρµοδιότητες των αντίστοιχων ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων Τµηµάτων. Από 

την ανασκόπηση των διαθέσιµων Ο.Ε.Υ. προκύπτει πως τα Τµήµατα 

Καθαριότητας των ∆ήµων συγκροτούνται από ένα πλήθος Γραφείων. Μεταξύ 

αυτών, εκείνα που επιφορτίζονται το έργο της διαχείρισης των Α.Σ.Α. είναι τα 

Γραφεία Αποκοµιδής, Σαρώµατος, και Κίνησης. Οι αρµοδιότητες των Γραφείων 

αυτών, είναι σε γενικές γραµµές οι ακόλουθες: 

 

Γραφείο Αποκοµιδής 

- Συντάσσει πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων µε απορριµµατοφόρα 

οχήµατα και πλύσιµο των  κάδων. 

- Μεριµνά για την αποκοµιδή των απορριµµάτων των λαϊκών αγορών. 

- Μεριµνά για τη µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών. 

- Καθορίζει, ανάλογα µε τις ανάγκες, πρόγραµµα περισυλλογής και 

απόρριψης ογκωδών αντικειµένων (έπιπλα, υλικά κατεδάφισης) που δεν 

µεταφέρονται µε τα κλειστά απορριµµατοφόρα οχήµατα. 

- Μεριµνά για τη στελέχωση των οχηµάτων και µηχανηµάτων µε το 

κατάλληλο προσωπικό. 

- Φροντίζει την άµεση αποστολή οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού για 

επισκευή και συντήρηση. 

 

Γραφείο Σαρώµατος 

- Συντάσσει πρόγραµµα καθαρισµού οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, 

λαϊκών αγορών, ρείθρων µε χειρωνακτικά µέσα ή µηχανικά σάρωθρα. 

- Μεριµνά για τον καθαρισµό του ∆ήµου από αφίσες και γραµµένα 

συνθήµατα. 

- Φροντίζει την τοποθέτηση, επισκευή, αντικατάσταση κάδων πεζοδροµίων, 

προαύλιων χώρων σχολείων κ.λπ. 

- Εισηγείται για την προµήθεια νέου εξοπλισµού (εργαλείων, µηχανηµάτων, 

µικρών κάδων). 

 

Γραφείο Κίνησης 

- Είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία όλων των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου. 

- Φροντίζει τη σωστή συντήρηση και επισκευή τους. 
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- Τηρεί βιβλία κίνησης οχηµάτων-µηχανηµάτων. 

- Εισηγείται την προµήθεια νέων οχηµάτων και µηχανικών µέσων. 

- Εισηγείται για την ασφάλιση των οχηµάτων, του προσωπικού και των 

εγκαταστάσεων. 

- Ελέγχει την επαγγελµατική επάρκεια των οδηγών και χειριστών. 

 

Σε µεγάλους ∆ήµους του νοµού, όπως αυτός της Θεσσαλονίκης, τα Γραφεία 

Σαρώµατος, Αποκοµιδής και Κίνησης, αποτελούν ξεχωριστά Τµήµατα, τα οποία 

υπάγονται σε µία ενιαία ∆ιεύθυνση Καθαριότητας. Τα Τµήµατα αυτά 

συγκροτούνται από διάφορα Γραφεία, τα οποία επιφορτίζονται µε 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες, όπως για παράδειγµα, το Γραφείο Σαρώθρων, το 

Γραφείο Νυχτερινής Αποκοµιδής, το Γραφείο Ογκωδών και Άµεσης Επέµβασης, 

το Γραφείο Πλύσης Κάδων-∆ρόµων-Αυτοκινήτων, το Γραφείο απολύµανσης, 

κ.λπ. Στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, λειτουργεί, επίσης, και ξεχωριστό Τµήµα 

Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.), οι κύριες αρµοδιότητες του 

οποίου είναι: 

- Η διαχείριση του Σ.Μ.Α. του ∆ήµου και η διακίνηση των στερεών 

αποβλήτων που συγκεντρώνονται σ’ αυτόν προς το ΧΥΤΑ. 

- Η εύρυθµη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού που αφορά στις 

εγκαταστάσεις, στα ειδικά οχήµατα µεταφοράς απορριµµατοκιβωτίων 

(containers)  και τα απορριµµατοκιβώτια. 

- Η τήρηση των προδιαγραφών που επιβάλλουν οι άδειες λειτουργίας του 

Σ.Μ.Α., γεγονός που προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία µε τους φορείς 

που το εποπτεύουν (∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, 

ΕΥΑΘ, Πυροσβεστική, Πολεοδοµία κ.λπ.). 

 

Σε αντίθεση µε τους µεγάλους ∆ήµους του νοµού, η διαχείριση των Α.Σ.Α. 

στους µικρότερους ∆ήµους (<10.000 κάτοικοι) υπάγεται στην αρµοδιότητα των 

υπηρεσιών καθαριότητας των ∆ήµων, την ευθύνη λειτουργίας των οποίων έχουν 

οι Αντιδήµαρχοι Καθαριότητας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ∆ήµοι Αγ. Γεωργίου, 

Απολλωνίας, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Πεύκων και Χαλάστρας, οι υπηρεσίες 

καθαριότητας των οποίων αριθµούν λιγότερο από 10 άτοµα προσωπικό (µε 

εξαίρεση το ∆ήµο Αγίου Γεωργίου, ο οποίος απασχολεί 15 άτοµα σε µόνιµη 

βάση).  

Σύµφωνα µε το Σχήµα 4.1, σε καθένα από τους παραπάνω ∆ήµους, για 

κάθε 2.000 περίπου κατοίκους αντιστοιχεί µόλις ένας εργάτης καθαριότητας, ο 
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οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν κατέχει µόνιµη θέση στο ∆ήµο, αλλά 

βρίσκεται υπό καθεστώς εξαρτηµένης σχέσης εργασίας (σύµβαση ορισµένου 

χρόνου). Σε µεγαλύτερους ∆ήµους, ωστόσο, όπως αυτοί του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης (π.χ. Μενεµένης, Νεαπόλεως, Πολίχνης, 

Συκεών, Τριανδρίας), αλλά και περιφερειακά του πολεοδοµικού ιστού (∆ήµοι 

Σοχού, Μηχανιώνας, Ελευθέριου-Κορδελιού, Εχεδώρου, Βασιλικών), η 

αναλογία είναι λίγο καλύτερη, αγγίζοντας τους τρεις (3), περίπου, εργάτες, για 

κάθε 2.000 κατοίκους. Η µεγαλύτερη αναλογία εντοπίζεται στο ∆ήµο 

Μενεµένης, όπου οι εργάτες καθαριότητας φτάνουν τους πέντε (5) ανά 2.000 

κατοίκους. 
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Σχήµα 4.1. Συσχέτιση προσωπικού Τµηµάτων Καθαριότητας ως προς τον 
πραγµατικό πληθυσµό 21 ∆ήµων του Ν. Θεσσαλονίκης. 

 
 
ΥΓ. Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι όλες οι στατιστικές επεξεργασίες της παρούσας 

έρευνας στηρίζονται στα στοιχεία που οι αρµόδιες υπηρεσίες ή εκπρόσωποι των ΟΤΑ 

παρέδωσαν στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Η εκτίµηση του πραγµατικού πληθυσµού, όπως θα φανεί 

και στη συνέχεια της παρούσας µελέτης, αλλά και άλλα στοιχεία που προσεγγίζονται µε 

εµπειρικά εργαλεία από τους Ο.Τ.Α., εισάγουν µία σχετικότητα στα αποτελέσµατα της 

έρευνας και παράλληλα αποδεικνύουν την ανάγκη επένδυσης των Ο.Τ.Α. σε σύγχρονα 

τεχνολογικά διαχειριστικά εργαλεία και σε επιστηµονικό δυναµικό στον τοµέα της 
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καθαριότητας και της διαχείρισης απορριµµάτων. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τον 

ακριβή αριθµό των εργαζοµένων στην καθαριότητα εφόσον πολλές θέσεις εργασίας του 

τοµέα αυτού αφορούν σε υπαλλήλους δηµοτικών επιχειρήσεων (παρότι δεν προβλέπεται 

από τον ισχύοντα Κώδικα), συµβασιούχους έργου ή εργασίας, 2µηνης, 8µηνης ή άλλης 

χρονικής διάρκειας.  
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5. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 

 

Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) νοούνται οι ουσίες ή τα 

αντικείµενα εκείνα που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, 

παράγονται στους χώρους διαβίωσης, εργασίας, ψυχαγωγίας και γενικότερα 

αστικού περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στα παραρτήµατα του άρθρου 17 

της Κ.Υ.Α 50910/2727/22-10-2003. Στα αστικά απορρίµµατα 

περιλαµβάνονται: 

α. Απορρίµµατα µη επικίνδυνα, οικιακά, που προέρχονται από κατοικίες, 

καταστήµατα, γραφεία, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς 

χώρους, από ιδρύµατα, νοσοκοµεία, εκκλησίες, σχολεία και γενικότερα, 

από χώρους εκδήλωσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αυτά κατηγοριο-

ποιούνται σε ογκώδη, συνήθη οικιακά απόβλητα διατροφής και διαβίωσης, 

ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, και σε προϊόντα κηπευτικών εργασιών. 

β. Απορρίµµατα, έξω-οικιακά, οποιασδήποτε προέλευσης, που βρίσκονται σε 

δρόµους και κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ. Στην 

κατηγορία αυτή κατατάσσονται, επίσης, οι συσκευασίες καταστηµάτων 

καθώς και τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα.    

γ. Απορρίµµατα επικίνδυνα, όπως µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κ.λπ. 

δ.  Ειδικά απορρίµµατα, όπως τα απόβλητα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, 

και τα απορρίµµατα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 

Οι κατ’ άτοµο παραγόµενες ποσότητες Α.Σ.Α. διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

το βιοτικό επίπεδο και τις διατροφικές συνήθειες του πληθυσµού, τη συχνότητα 

συλλογής των απορριµµάτων, την ανάπτυξη προγραµµάτων ανακύκλωσης κ.α. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οι παραγόµενες κατ’ άτοµο ποσότητες Α.Σ.Α. 

διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάµεσα στα Κράτη-Μέλη. Για παράδειγµα, η 

ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. κυµαινόταν το 2001 από 220 κιλά/κάτοικο για την 

Πολωνία σε 960 κιλά/κάτοικο για την Ισλανδία µε µέσο όρο για την Ε.Ε.-15 τα 
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560 κιλά/κάτοικο (Λάλας και συνεργάτες, 2007). Η µέση, µάλιστα, ετήσια 

παραγωγή Α.Σ.Α. στην Ε.Ε. το 2001 ήταν κατά 87% µεγαλύτερη περίπου από 

εκείνη του 1985 (300 κιλά/κάτοικο) (Ε.Ο.Π., 2002). Για τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

(Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη) η ετήσια παραγωγή 

Α.Σ.Α. αναµένεται ότι θα αυξηθεί κατά 43% για το χρονικό διάστηµα 1995 – 

2020 και ότι θα ανέλθει σε 600 κιλά/κάτοικο (Ο.Ο.Σ.Α., 2002). Σύµφωνα µε 

πρόσφατη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α., η µέση ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. στη 

διευρυµένη Ε.Ε. των 27 Κρατών-Μελών ήταν κατά το 2006 ίση µε 517 

κιλά/κάτοικο, ενώ για την περιοχή του Ο.Ο.Σ.Α., η αντίστοιχη τιµή ανερχόταν 

σε 580 κιλά/κάτοικο (O.E.C.D., 2006). Στο Σχήµα 5.1 απεικονίζεται για το 

έτος 2006 η ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., µεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα. 
 

0

200

400

600

800

1000

Κ
ίν
α

Π
ολ
ω
νί
α

Σλ
ο
βα
κί
α

Τσ
εχ
ία

Μ
εξ
ικ
ό

Κ
ορ
έα

Κ
αν
α
δά
ς

Το
υρ
κί
α

Ια
π
ω
νί
α

Νό
τι
α 
Α
φ
ρι
κή

Ε
ΛΛ

Α∆
Α

Ρω
σσ
ία

Π
ορ
το
γα
λί
α

Ο
υγ
κα
ρί
α

Βέ
λγ
ιο

Φ
ιν
λα
νδ
ία

Σο
υη
δί
α

Γα
λλ
ία

Ιτ
αλ
ία

Ισ
λα
νδ
ία

Γε
ρ
µα
νί
α

Σύ
νο
λο
 Ο
Ο
ΣΑ

Αυ
στ
ρί
α

Μ
εγ
ά
λη
 Β
ρε
τα
νί
α

Ισ
πα
νί
α

Ο
λλ
αν
δί
α

Λο
υξ
εµ
βο
ύρ
γο

Ελ
βε
τί
α

∆
αν
ία

Η
.Π
.Α
.

Ιρ
λα
νδ
ία

Νο
ρβ
η
γί
α

Ε
τ
ή
σ
ια

 π
α
ρ
α
γ
ω
γ
ή

 Α
.Σ

.Α
. 

(κ
ιλ
ά

/κ
ά
τ
ο
ικ
ο

)

 

Σχήµα 5.1. Ετήσια παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κιλά/κάτοικο) 
στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. για το έτος 2006 (O.E.C.D., 2006). 

 

Στην Ελλάδα, η µέση παραγωγή Α.Σ.Α. ανερχόταν το 1997 σε 354 

κιλά/κάτοικο, ενώ το 2001 σε 416 κιλά/κάτοικο (αύξηση 17,5%) (Ε.Ε.∆.Σ.Α., 

2009). Η ποσότητα αυτή αυξάνεται συνεχώς κατά τα τελευταία χρόνια, όπως 

άλλωστε µαρτυρούν τα δεδοµένα του Ο.Ο.Σ.Α (Σχήµα 5.2), αλλά και οι 

εκτιµήσεις των αρµόδιων φορέων που λειτουργούν τους ΧΥΤΑ (Ε.Ε.∆.Σ.Α., 
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2009). Τα δεδοµένα του Σχήµατος 5.2 συµφωνούν µε εκείνα του Εθνικού 

Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για το έτος 2003 (4.6x106 τόνοι) 

(Ε.Ε.∆.Σ.Α., 2009), του Ο.Ο.Σ.Α. για το έτος 2006 (4,93x106 τόνοι) (O.E.C.D., 

2006) και τα πρόσφατα δεδοµένα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για το έτος 2009 (4.8x106 

τόνοι) (Γ.Ε.∆.Σ.Α.Π., 2009). Τα αστικά αυτά απόβλητα προέρχονται κυρίως από 

κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται στις 

ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδοµικού τοµέα και της 

βιοµηχανίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κάτοικος της Ελλάδας παράγει κατά µέσο 

όρο 480 κιλά αστικά απορρίµµατα ετησίως. Η Περιφέρεια Αττικής παράγει 

περίπου το 39% της συνολικής ποσότητας, ακολουθούµενη από την Κεντρική 

Μακεδονία (16%), µε το 9% να παράγεται µόνο στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

(Γ.Ε.∆.Σ.Α.Π., 2009). Στην Αττική, εκτιµάται ότι σήµερα η µέση ηµερήσια 

παραγόµενη ποσότητα αστικών αποβλήτων υπερβαίνει τους 6.000 τόνους. Η 

ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. των 480 κιλών/κάτοικο είναι κατά περίπου 6,7% 

µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 2005 (Ε.E.A., 2005). Οι τιµές αυτές, σε 

συνδυασµό µε εκείνες των υπόλοιπων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως οι Έλληνες παράγουν λιγότερα Α.Σ.Α., κατ’ άτοµο, σε σχέση 

µε το µέσο όρο της Ε.Ε. Αν και η ετήσια παραγωγή κυµαίνεται σε σχετικά 

χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε την Ε.Ε., ο ρυθµός αύξησής της είναι από τους 

µεγαλύτερους σε επίπεδο Ε.Ε. Η αύξηση της ποσότητας αυτής, αναµένεται, να 

συνεχιστεί όσο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) αυξάνει. 
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Σχήµα 5.2.  Παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (σε χιλιάδες τόνους) στην 
Ελλάδα, από το 1980 έως και το 2006 (O.E.C.D.,2006). 
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Για το Νοµό Θεσσαλονίκης, η παρούσα έρευνα οδήγησε στα αποτελέσµατα 

που παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.3. Από τους 33 ∆ήµους του νοµού που 

συµµετείχαν στην έρευνα, µόλις δύο δεν ανταποκρίθηκαν στο ερώτηµα της 

παραγωγής Α.Σ.Α. (∆ήµοι Λαχανά και Αµπελοκήπων) λόγω έλλειψης δεδοµένων. 

Στο Σχήµα σηµειώνεται, επίσης, η µέση ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. των ∆ήµων του 

νοµού που συµµετείχαν στην έρευνα (ράβδος µε πορτοκαλί χρώµα), η 

βιβλιογραφική µέση τιµή της ετήσιας παραγωγής Α.Σ.Α. στην Ελλάδα, για το 

έτος 2009 (ράβδος µε πράσινο χρώµα), καθώς και η αντίστοιχη τιµή για την 

Ε.Ε. των 27 Κρατών Μελών, µε έτος αναφοράς το 2006 (ράβδος µε κόκκινο 

χρώµα). 
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2006 (517kg/κάτοικο) (OECD,2006)

Μέση ετήσια παραγωγή στην Ελλάδα, 

2009 (430kg/κάτοικο) 

(Γ.Ε.∆.Σ.Α.Π.,2009)

Μέση ετήσια παραγωγή στο Νοµό 

Θεσ/νίκης, 2009 (380kg/κάτοικο)

 
 
Σχήµα 5.3.  Παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων από τους ∆ήµους του Ν. 

Θεσσαλονίκης σε κιλά/έτος/κάτοικο (µε βάση τον εκτιµώµενο 
πραγµατικό πληθυσµό). 

 

Οι τιµές του Σχήµατος 5.3 αντιστοιχούν σε δεδοµένα παραγωγής Α.Σ.Α. 

όπως αυτά δόθηκαν από τους Ο.Τ.Α. (Κατηγορία ερωτήσεων 2 στο ειδικό 

ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας), οι ποσότητες των οποίων διαιρέθηκαν 

µε τον πραγµατικό πληθυσµό κάθε ∆ήµου (Κεφάλαιο 3). Στην προκειµένη 

περίπτωση, ως Αστικά Στερεά Απορρίµµατα θεωρήθηκαν όλα εκείνα τα στερεά 

απόβλητα που περιγράφτηκαν στην αρχή του Κεφαλαίου, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη τα Α.Ε.Κ.Κ. Σε αρκετούς ∆ήµους, τα Α.Ε.Κ.Κ. δεν 



∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

 29 

συλλέγονται από την αρµόδια υπηρεσία καθαριότητας, αλλά οδηγούνται από 

τους ίδιους τους δηµότες σε συγκεκριµένους χώρους εναπόθεσης, γεγονός που 

δεν επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισµό τους (Κεφάλαιο 8). Αρκετοί, είναι, 

επίσης, εκείνοι οι ∆ήµοι, οι οποίοι αν και αναλαµβάνουν τη συλλογή των 

Α.Ε.Κ.Κ. µαζί µε τα ογκώδη, δεν διαθέτουν λεπτοµερή ζυγολόγια. Σηµειώνεται 

ότι για τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως και Σοχού, οι τιµές του 

Σχήµατος 5.3 προέκυψαν µε βάση τον πληθυσµό της απογραφής του 2001 

λόγω έλλειψης εκτιµήσεων του πραγµατικού πληθυσµού. Οι διευκρινήσεις 

σχετικά µε την πηγή των δεδοµένων κρίθηκαν απαραίτητες εφόσον δεν είναι 

διαθέσιµα για όλους τους Ο.Τ.Α. απόλυτα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την 

καταγραφή των παραγόµενων Α.Σ.Α.. 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 5.3 ο Νοµός Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από µία 

ανοµοιόµορφη κατανοµή παραγωγής Α.Σ.Α., µε αρκετούς ∆ήµους να 

εµφανίζουν διπλάσια, και σε ορισµένες περιπτώσεις και τριπλάσια, µέση ετήσια 

παραγωγή Α.Σ.Α. σε σχέση µε κάποιους άλλους. Είκοσι (20) ∆ήµοι δηλώνουν 

ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. µικρότερη από τη αντίστοιχη µέση του νοµού, ενώ οι 

υπόλοιποι έντεκα παράγουν Α.Σ.Α. που ξεπερνούν την αντίστοιχη µέση ετήσια 

παραγωγή Α.Σ.Α. στην Ελλάδα. Μάλιστα, για το έτος 2009, η µέση ετήσια 

παραγωγή Α.Σ.Α., για οκτώ (8) ∆ήµους του νοµού (∆ήµοι Αγίου Αθανασίου, 

Εχεδώρου, Θέρµης, Κουφαλίων, Μενεµένης, Μηχανιώνας, Πυλαίας, 

Ωραιοκάστρου), διαπιστώθηκε ότι είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε έτος αναφοράς το 2006. Η διαφορά αυτή κυµαίνεται 

από 3% (∆ήµος Μηχανιώνας) έως και 39% (∆ήµος Ωραιοκάστρου), µε τις 

µεγαλύτερες διαφορές να εντοπίζονται σε ∆ήµους περιφερειακά του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Στην πραγµατικότητα, 

ωστόσο, οι διαφορές αυτές είναι πιθανότατα µικρότερες καθώς η µέση ετήσια 

παραγωγή Α.Σ.Α. στην Ε.Ε. το 2009 αναµένεται να είναι µεγαλύτερη σε 

σύγκριση µε αυτή του 2006 (O.E.C.D., 2006).  

Οι σηµαντικά αυξηµένες ποσότητες Α.Σ.Α. στους ∆ήµους Αγίου Αθανασίου, 

Εχεδώρου, Θέρµης και Ωραιοκάστρου, πιθανώς, να οφείλονται στις 

βιοµηχανίες και στις βιοτεχνίες που είναι εγκατεστηµένες στις περιοχές αυτές 

(Βιοτεχνικά Πάρκα Καλοχωρίου, Γέφυρας, Νεοχωρούδας, Ωραιοκάστρου – 

Ευκαρπίας, Θέρµης – Νέας Ραιδεστού, καθώς και η Βιοµηχανική Περιοχή στη 

Σίνδο), οι οποίες επιβαρύνουν τους ∆ήµους µε τη διαχείριση ενός µεγάλου 

όγκου στερεών απορριµµάτων. Όσον αφορά στην αυξηµένη παραγωγή Α.Σ.Α. 
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στους ∆ήµους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας, αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στον 

αυξηµένο αριθµό εµπορικών επιχειρήσεων και µεγάλων υπερκαταστηµάτων. 

Σε σύνολο 31 ∆ήµων του Νοµού Θεσσαλονίκης, η παραγόµενη ποσότητα 

Α.Σ.Α., µε έτος αναφοράς το 2009, υπολογίστηκε από τα ερωτηµατολόγια της 

έρευνας ίση µε 468.000 τόνους. Η τιµή αυτή δεν απέχει πολύ από εκείνη των 

435.000 τόνων που υπολογίζεται από διαθέσιµα ζυγολόγια για τους 31 ∆ήµους 

του νοµού (Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., 2009). Σύµφωνα µε δεδοµένα του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., η 

παραγωγή Α.Σ.Α. για τους 45 ∆ήµους του νοµού αγγίζει τους 520.000 τόνους 

(Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., 2009). Η προηγούµενη ποσότητα είναι σε καλή συµφωνία µε την 

αντίστοιχη της παρούσας έρευνας, καθώς για µέση ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. της 

τάξης των 380 κιλών/κάτοικο (Σχήµα 5.3) και λαµβάνοντας υπόψη τον 

πληθυσµό, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, για τους υπόλοιπους 14 

∆ήµους του νοµού (που δεν συµµετείχαν στην έρευνα), η συνολική παραγόµενη 

ποσότητα Α.Σ.Α. στο νοµό εκτιµάται περίπου στους 520.000 τόνους. 

Λαµβάνοντας, επίσης, υπόψη, την τυπική απόκλιση των τιµών του Σχήµατος 

5.3 (165,1 κιλά Α.Σ.Α./έτος/κάτοικο), η συνολική παραγωγή Α.Σ.Α. στο Νοµό 

µπορεί να ανέλθει µέχρι και τους 590.000 τόνους. Η τιµή αυτή είναι σε 

συµφωνία και µε τις προβλέψεις του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. για το έτος 2010, καθώς η 

παραγωγή Α.Σ.Α. στο σύνολο των 45 Ο.Τ.Α. του νοµού Θεσσαλονίκης 

αναµένεται να ξεπεράσει ελάχιστα τους 600.000 τόνους (Σχήµα 5.4).                
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Σχήµα 5.4. Μεταβολή της ετήσιας παραγωγής Α.Σ.Α. στο Ν. Θεσσαλονίκης 
(Ζουρνάς, 2008).  

 

Στο Σχήµα 5.5 συγκρίνονται οι εκτιµώµενες ποσότητες παραγωγής Α.Σ.Α. 

για καθένα από τους 31 ∆ήµους που απάντησαν στη σχετική ερώτηση του 
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ερωτηµατολογίου, µε τα αντίστοιχα δεδοµένα παραγωγής Α.Σ.Α. για το έτος 

2009 από το Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. (διαθέσιµα ζυγολόγια συνολικού τονάζ). Αν και η 

συνολική παραγωγή Α.Σ.Α. είναι παρόµοια µεταξύ της έρευνας και των 

ζυγολογίων του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., οι µεµονωµένες τιµές ανά ∆ήµο εµφανίζουν από 

µικρή έως πολύ σηµαντική απόκλιση µεταξύ τους. Οι µεγαλύτερες αποκλίσεις 

µεταξύ δεδοµένων έρευνας και ζυγολογίων Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. εντοπίζονται στους 

∆ήµους Σοχού (-49,4%) και Ωραιοκάστρου (+95.2%), ενώ για 17 ∆ήµους η 

διαφορά κυµαίνεται µεταξύ 0 και ±20% (∆ήµοι Απολλωνίας, Ελευθερίου-

Κορδελιού, Επανοµής, Ευόσµου, Θερµαϊκού, Θέρµης, Θεσσαλονίκης, 

Κορώνειας, Μενεµένης, Μηχανιώνας, Μίκρας, Νεαπόλεως, Πεύκων, Πολίχνης, 

Συκεών, Τριανδρίας, Χαλκηδόνας). Στην περίπτωση των υπόλοιπων 12 ∆ήµων 

οι εκτιµώµενες τιµές παραγωγής Α.Σ.Α. διαφέρουν περισσότερο από ±20% από 

εκείνες των ζυγολογίων του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. (∆ήµοι Αγίου Αθανασίου, +58,4%, 

Αγίου Γεωργίου, +22,1%, Βασιλικών, -32,8%, Εχεδώρου, +40,3%, Καλαµαριάς, 

+27,1%, Καλλιθέας, -47,9%, Καλλινδοίων, +33,5%, Κουφαλίων, Λαγκαδά,       

-21,4% +28,3%, Μαδύτου, -45,7%, Πυλαίας, +32,7%, Χαλάστρας, -23,7%). 

Οι σηµαντικές διαφορές που εντοπίζονται στα δεδοµένα παραγωγής Α.Σ.Α. 

για 14 από τους 31 ∆ήµους πιθανότατα οφείλονται στην εµπειρική προσέγγιση 

από τους Ο.Τ.Α. των παραγόµενων Α.Σ.Α. εφόσον δεν υπάρχουν ζυγολόγια, στα 

είδη των απορριµµάτων που ελήφθησαν υπόψη, τόσο στα διαθέσιµα ζυγολόγια 

του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., όσο και σε εκείνα της έρευνας (ογκώδη, αδρανή, 

επαγγελµατικά – βιοµηχανικά) και στις αναγκαίες εκτιµήσεις που γίνονται από 

την πλευρά του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. εφόσον δεν παραλαµβάνονται στο ΧΥΤΑ από όλους 

τους Ο.Τ.Α. όλα τα είδη των Α.Σ.Α. για µια υπέρ-ετήσια περίοδο. Συγκεκριµένα, 

στην Κατηγορία 2 του ερωτηµατολογίου οι ∆ήµοι ερωτήθηκαν αναφορικά µε τη 

µέση ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. στην οποία θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται 

και τα ογκώδη της κατηγορίας 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. 

Πιθανότατα, αρκετοί από τους προηγούµενους 14 ∆ήµους δεν συµπεριέλαβαν 

τα ογκώδη στις εκτιµήσεις τους, µε αποτέλεσµα οι αποκλίσεις από τις 

αντίστοιχες τιµές των ζυγολογίων να είναι αρνητικές (∆ήµοι Βασιλικών, 

Καλλιθέας, Λαγκαδά, Μαδύτου, Σοχού, Χαλάστρας). Από την άλλη, οι θετικές 

αποκλίσεις (+%) για τους ∆ήµους Αγίου Αθανασίου, Αγίου Γεωργίου, Εχεδώρου, 

Καλαµαριάς, Καλλινδοίων, Κουφαλίων, Πυλαίας και Ωραιοκάστρου, πιθανότατα 

να συνδέεται µε την πρόβλεψη τιµών που συµπεριλαµβάνουν και άλλου είδους 

απορρίµµατα, όπως για παράδειγµα τα Α.Ε.Κ.Κ., τα οποία δεν λαµβάνονται 

υπόψη στα δεδοµένα των ζυγολογίων του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.  
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Σχήµα 5.5.   Σύγκριση δεδοµένων παραγωγής Α.Σ.Α. για το έτος 2009. Αποτελέσµατα έρευνας για 31 ∆ήµους του νοµού και  
δεδοµένα Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. για 42 ∆ήµους του νοµού (Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., 2009).  
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Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται η ανάγκη εφαρµογής ενός αξιόπιστου 

συστήµατος καταγραφής και ταξινόµησης των παραγόµενων στερεών αποβλήτων, 

και όχι µόνο αυτών που διαχειρίζονται οι Ο.Τ.Α. ή αυτών που διατίθενται στο 

ΧΥΤΑ. Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να συνδέεται και να έχει αναφορές στο 

σύστηµα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων 

του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. 

Στο Σχήµα 5.6 συγκρίνονται οι µοναδιαίες τιµές παραγωγής απορριµµάτων 

(Μ.Π.Α.) (κιλά/άτοµο/έτος) για 30 ∆ήµους του νοµού (έχει εξαιρεθεί ο ∆ήµος 

Ωραιοκάστρου), οι οποίες αντιστοιχούν σε δεδοµένα παραγωγής Α.Σ.Α. της 

έρευνας και των ζυγολογίων του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. µε βάση την απογραφή του 

πληθυσµού του 2001. Οι αυξηµένες τιµές του Σχήµατος 5.6 σε σύγκριση µε τις 

αντίστοιχες του Σχήµατος 5.3 οφείλονται στις µικρές έως σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ του πραγµατικού και του καταγεγραµµένου (απογραφή 2001) 

πληθυσµού. Η µέση Μ.Π.Α. µε βάση την απογραφή του 2001 αγγίζει τα 520 

κιλά/κάτοικο/έτος (Σχήµα 5.6) η οποία προσεγγίζει την αντίστοιχη των 

ζυγολογίων Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. (505,3 κιλά/άτοµο/έτος) καθώς και εκείνη της Ε.Ε. των 

27 Κρατών Μελών µε έτος αναφοράς το 2006 (Σχήµα 5.3).  

Ωστόσο, η εκτίµηση της Μ.Π.Α. µε βάση την προ οκταετίας απογραφή του 

πληθυσµού, έχει ως αποτέλεσµα 7 ∆ήµοι του νοµού (∆ήµοι Αγίου Αθανασίου, 

Εχεδώρου, Θέρµης, Μενεµένης, Μηχανιώνας, Μίκρας, Πυλαίας) να 

χαρακτηρίζονται από τιµές Μ.Π.Α. µεγαλύτερες των 700 κιλών/κάτοικο/έτος, 

ενώ στην περίπτωση του Ωραιοκάστρου, ο οποίος δεν περιλαµβάνεται στο 

Σχήµα 5.6, η αντίστοιχη τιµή Μ.Π.Α. βρέθηκε ίση µε 1824 κιλά/κάτοικο/έτος. 

Η εκρηκτική πληθυσµιακή ανάπτυξη που σηµειώνεται τα τελευταία χρόνια στο 

∆ήµο Ωραιοκάστρου, όπως επίσης και η σηµαντική αύξηση πληθυσµού στην 

ανατολική περιαστική ζώνη του νοµού (∆ήµοι Πυλαίας, Θέρµης, Μίκρας, 

Μηχανιώνας) φαίνεται να δικαιολογούν τις παραπάνω υπερεκτιµηµένες τιµές 

Μ.Π.Α. Στην πραγµατικότητα, η µέση τιµή Μ.Π.Α. σε επίπεδο νοµού εκτιµάται 

ότι βρίσκεται µεταξύ των τιµών 380 (Σχήµα 5.3) και 520 κιλά/κάτοικο/έτος 

(Σχήµα 5.6) και ότι προσεγγίζει την αντίστοιχη µέση τιµή Μ.Π.Α. της Ελλάδας, 

δηλαδή τα 430 κιλά/κάτοικο/έτος (Γ.Ε.∆.Σ.Α.Π., 2009).        
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Μοναδιαία Παραγωγή Α.Σ.Α. (κιλά/κάτοικο/έτος)
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∆εδοµένα Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.

Μέση Μ.Π.Α.: 505,3 κιλά/κάτοικο/έτος 

(Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.)

Μέση Μ.Π.Α.: 519,7 κιλά/κάτοικο/έτος 

(έρευνα)

 

Σχήµα 5.6.  Σύγκριση µοναδιαίων τιµών παραγωγής Α.Σ.Α. για 30 ∆ήµους του Ν. Θεσσαλονίκης. Υπολογισµοί σύµφωνα µε δεδοµένα 
παραγωγής Α.Σ.Α. της έρευνας και του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. που αντιστοιχούν σε πληθυσµό της απογραφής του 2001.    
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Στο Σχήµα 5.7 απεικονίζεται η µεταβολή του ρυθµού παραγωγής 

απορριµµάτων (Ρ.Π.Α.) σε σχέση µε την πληθυσµιακή πυκνότητα των ∆ήµων 

του νοµού σύµφωνα µε τον εκτιµώµενο πραγµατικό πληθυσµό τους. Για το 

σκοπό αυτό, υπολογίστηκε η µοναδιαία παραγωγή απορριµµάτων (Μ.Π.Α.) σε 

ηµερήσια, και όχι σε ετήσια βάση (κιλά/άτοµο/ηµέρα), όπως άλλωστε 

συνηθίζεται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Σύµφωνα µε το Σχήµα 5.7, 

η παραγωγή Α.Σ.Α. ακολουθεί δύο τάσεις. Η πρώτη (µε µπλε διαγράµµιση) 

αποτυπώνει µία µικρή αύξηση στη Μ.Π.Α. (0,5 έως 0,9 κιλά Α.Σ.Α. ανά άτοµο 

και ανά ηµέρα) για αύξηση της πληθυσµιακής πυκνότητας µεταξύ 5.000-

25.000 κατοίκων/km2, ενώ η δεύτερη (µε κόκκινη διαγράµµιση) συνδέεται µε 

σηµαντική αύξηση της Μ.Π.Α. (0,7-1,8 κιλά Α.Σ.Α. ανά άτοµο και ανά ηµέρα) 

σε ∆ήµους µε πυκνότητα πληθυσµού µικρότερη των 5.000 κατοίκων/km2. 
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Σχήµα 5.7. Σχέση Μοναδιαίας Παραγωγής Αστικών Στερεών Απορριµµάτων  
(κιλά/άτοµο/ηµέρα) και πληθυσµιακής πυκνότητας στο Ν. 
Θεσσαλονίκης (υπολογισµοί µε βάση τον πραγµατικό πληθυσµό). 

 
 

Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται οι µικροί σε έκταση ∆ήµοι του νοµού, 

όπως αυτοί του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, στους οποίους η 

υψηλή εµπορική δραστηριότητα και η αυξηµένη κατανάλωση αγαθών, οδηγούν 

στην παραγωγή Α.Σ.Α. µε µέσο ηµερήσιο ρυθµό στα 0,8 κιλά περίπου ανά 

κάτοικο. Στις αγροτικές περιοχές του νοµού, σε ∆ήµους µε χαµηλή 

πληθυσµιακή πυκνότητα (∆ήµοι Βασιλικών, Κορώνειας, Λαγκαδά, κ.λπ.), όπως, 
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επίσης, και σε εκείνους µε αυξηµένη βιοτεχνική και βιοµηχανική 

δραστηριότητα (∆ήµοι Εχεδώρου, Ελευθερίου-Κορδελιού), η Μ.Π.Α. 

παρουσιάζει τιµές από µέτριες (0,6-0,7 κιλά/άτοµο/ηµέρα) έως πολύ υψηλές 

(1,9 κιλά/άτοµο/ηµέρα). Αν και οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από µικρή 

συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων (Κεφάλαιο 7), περιορισµένο αστικό 

χώρο και δυνατότητα αποθήκευσης υλικών για µεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

λόγω µεγαλύτερου διαθέσιµου χώρου, οι τιµές Μ.Π.Α. παραµένουν σηµαντικά 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες των µεγάλων αστικών κέντρων του νοµού. 

Στον Πίνακα 5.1 σηµειώνονται οι τιµές Μ.Π.Α., οι οποίες αντιστοιχούν σε  

∆ήµους του νοµού µε δυναµικά πληθυσµιακά χαρακτηριστικά. Οι τιµές Μ.Π.Α. 

του Πίνακα 5.1 είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από την τιµή 0,8 

κιλά/κάτοικο/ηµέρα που προτείνεται στη βιβλιογραφία ως παράµετρος 

σχεδιασµού συστηµάτων διαχείρισης Α.Σ.Α. και δεικνύουν ως καταλληλότερη 

τιµή αυτή του 1,2 κιλά/κάτοικο/ηµέρα. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η τιµή 

των 0,8 κιλών/κάτοικο/ηµέρα προέκυψε από δειγµατοληπτικές έρευνες που 

έλαβαν χώρα στην περιοχή της Αττικής (Παναγιωτακόπουλος, 2002) και είναι 

ενδεικτική των Ελληνικών δεδοµένων την περασµένη δεκαετία. Τα 

αποτελέσµατα, ωστόσο, του Πίνακα 5.1, δείχνουν πως για αρκετούς ∆ήµους του 

νοµού, η βιβλιογραφική τιµή της παραγωγής Α.Σ.Α. διαφέρει σηµαντικά από 

την πραγµατική. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασµό µε τα σχόλια του 

Σχήµατος 5.5 υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της καταγραφής της 

υφιστάµενης κατάστασης ξεχωριστά για κάθε ∆ήµο, όπως επίσης και της 

συλλογής αξιόπιστων δεδοµένων τα οποία µπορούν να οδηγήσουν στον 

ακριβέστερο σχεδιασµό συστηµάτων διαχείρισης Α.Σ.Α. 

 

Πίνακας 5.1.    Μοναδιαία Παραγωγή Απορριµµάτων (κιλά/άτοµο/ηµέρα) στα 
µεγάλα αστικά κέντρα του νοµού. 

 

∆ήµος Μ.Π.Α. (κιλά/άτοµο/ηµέρα) 

Ωραιοκάστρου 2,0 

Θέρµης 1,9 

Πυλαίας 1,6 

Μενεµένης 1,6 

Θεσσαλονίκης 1,2 

Καλαµαριάς 0,9 
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6. 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 

 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) «Μέτρα και όροι 

για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 

Αποβλήτων» ως προσωρινή αποθήκευση νοείται «η τοποθέτηση των αποβλήτων 

σε ορισµένο και κατάλληλο χώρο µέχρι να πραγµατοποιηθεί η συλλογή τους», 

για την οποία  υπάρχουν συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. Η οργάνωση 

των µέσων προσωρινής αποθήκευσης (Μ.Π.Α.) αναλαµβάνεται από τον οικείο 

∆ήµο ή Κοινότητα, εκτός της περίπτωσης µη δηµοτικών αποβλήτων, όπου η 

προσωρινή αποθήκευση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών, γίνεται µε 

ευθύνη του παραγωγού (ή/και τελευταίου κατόχου).  

Ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η λειτουργία ενός συστήµατος 

προσωρινής αποθήκευσης των Α.Σ.Α. αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικής διαχείρισης αυτών από τον ∆ήµο. Τα 

Μ.Π.Α. είναι εκείνα µε τα οποία έρχεται σε πρώτη επαφή ο πολίτης, διαµέσου 

των οποίων αξιολογείται όλο το σύστηµα διαχείρισης. Γενικά, τα Α.Σ.Α. 

τοποθετούνται προσωρινά και µέχρι να αποκοµιστούν σε πλαστικές ή χάρτινες 

σακούλες, σε ιδιόκτητους µη τυποποιηµένους κάδους, ή σε κοινόχρηστους 

τυποποιηµένους κάδους. Η διαφοροποίηση των κάδων (υποδοχείς) επιβάλλεται 

κατά κύριο λόγο από τη διαφοροποίηση της τυπολογίας των κατοικιών και της 

παραγωγής των απορριµµάτων χωροταξικά. Τα Μ.Π.Α. επηρεάζουν τα 

χαρακτηριστικά των προς διαχείριση (στις επόµενες φάσεις) αποβλήτων, την 

επίδοση των παράλληλων συστηµάτων συλλογής και διάθεσης, αλλά και την 

επίδοση του όλου συστήµατος διαχείρισης αστικών αποβλήτων (κόστος, 

δηµόσια υγεία, κοινωνική αποδοχή, κ.τ.λ.). 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, οι ∆ήµοι του Νοµού Θεσσαλονίκης 

προσκλήθηκαν να περιγράψουν το είδος και το πλήθος των διαθέσιµων Μ.Π.Α. 

(εξαιρουµένων των κάδων ανακύκλωσης), καθώς και τους χώρους τοποθέτησης 
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των µέσων αυτών (Κατηγορία ερωτήσεων 3). Στις σχετικές ερωτήσεις 

ανταποκρίθηκαν οι 32 από τους 33 ∆ήµους του νοµού που συµµετείχαν στην 

έρευνα (εξαίρεση ο ∆ήµος Μηχανιώνας από τον οποίο δεν έγιναν γνωστά τα 

διαθέσιµα Μ.Π.Α). Τα αποτελέσµατα της έρευνας περιγράφονται αναλυτικά στη 

συνέχεια. 
 

6.1. Μέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. 
 

Συνολικά, σε 32 ∆ήµους του νοµού, υπάρχουν εγκατεστηµένοι λίγο 

περισσότεροι από 55.000 κάδοι, µε συνολική ονοµαστική χωρητικότητα 

περίπου 45 εκ. λίτρα. Ανάλογα µε το υλικό (µεταλλικό ή πλαστικό) ή τη 

µέθοδο µεταφοράς ενός περιέκτη (σταθερός, τροχήλατος, απορριµµατοκιβώτιο-

container), στο Νοµό Θεσσαλονίκης εντοπίζονται 9 διαφορετικά είδη κάδων, τα 

οποία µε τη σειρά τους χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ονοµαστικές 

χωρητικότητες. Αναλυτικά, τα είδη των κάδων που εντοπίζονται στο νοµό, σε 

συνδυασµό µε τις διαθέσιµες χωρητικότητές τους και το συνολικό τους πλήθος 

συνοψίζονται στον Πίνακα 6.1. Από τα δεδοµένα του πίνακα αυτού συνάγεται 

ότι στο Νοµό Θεσσαλονίκης χρησιµοποιούνται κατά βάση µεταλλικοί και 

πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας που κυµαίνεται από 120 έως 1.100 

λίτρα. Η πλειοψηφία (~78%), µάλιστα, των ∆ήµων επιλέγει κάδους µεγάλης 

χωρητικότητας, της τάξης των 1.100 λίτρων.  

Η επιλογή τροχήλατων (κυλιόµενων) κάδων συνδέεται µε την εξασφάλιση 

καλών συνθηκών υγιεινής, τη διευκόλυνση του έργου των εργατών και τη 

µείωση του απαιτούµενου χρόνου συλλογής. Οι κυλιόµενοι κάδοι 

τοποθετούνται σε θέσεις µε εύκολη πρόσβαση για τα απορριµµατοφόρα και 

εκκενώνονται µε τη βοήθεια ειδικού µηχανισµού. Από την άλλη, οι σταθεροί 

κάδοι χρησιµοποιούνται σε περιαστικές περιοχές, µε χαµηλή πυκνότητα 

δόµησης (∆ήµοι Αγίου Αθανασίου, Απολλωνίας, Καλλινδοίων, Χαλκηδόνας, 

Ωραιοκάστρου), όπου είναι δύσκολη η προσέγγιση του απορριµµατοφόρου, είτε 

λόγω µη ικανοποιητικής κατάστασης του οδοστρώµατος, είτε λόγω των µεγάλων 

αποστάσεων που θα πρέπει να διανύσουν τα απορριµµατοφόρα για την 

αποκοµιδή απορριµµάτων σε αποµακρυσµένες και χαµηλής δόµησης περιοχές. 

Τα µειονεκτήµατα των σταθερών κάδων συνδέονται µε την εκκένωσή τους, η 

οποία γίνεται χειρωνακτικά, όπως, επίσης, και µε τη µη εφικτή µηχανική 

πλύση τους. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις ιδιότητες και τη 

λειτουργικότητα των παραπάνω Μ.Π.Α. µπορούν να αναζητηθούν σε 

προηγούµενη µελέτη του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ε.Ε., 2006). 
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Πίνακας 6.1. Είδη και ποσότητες περιεκτών (κάδων) προσωρινής αποθήκευσης 
Α.Σ.Α. σε 32 ∆ήµους του νοµού, και ονοµαστικές χωρητικότητες 
αυτών.  

Είδος περιέκτη  
(κάδου)  

Χωρητικότητα 
(λίτρα) 

Ποσότητα 
(τεµ.) 

% του συνολικού 
όγκου 

Μεταλλικός κάδος 
σταθερός 

120 

200 

1.100 

100 

400 

46 

0,03 

0,18 

0,12 

Μεταλλικός κάδος 
τροχήλατος 

100 

240 

770 

1.100 

800 

60 

3450 

21203 

0,18 

0,03 

6,06 

53,21 

Πλαστικός κάδος 
σταθερός 

110 

240 

700 

1100 

1100 

1070 

40 

55 

0,28 

0,59 

0,06 

0,14 

Πλαστικός κάδος 
τροχήλατος 

50-75 

120 

170 

240 

360 

660 

770 

1.100 

2411 

1240 

30 

4976 

3097 

293 

4098 

10172 

0,34 

0,34 

0,01 

2,72 

2,54 

0,44 

7,20 

25,53 

 Σύνολο 54641 ~100 

Μεταλλικοί κάδοι τύπου 
container ανοιχτοί απλοί  

4000, 7000, 
8000, 10000 

126 - 

Μεταλλικοί κάδοι 
κλειστοί τύπου container 
µε πρέσα 

6000, 8000 16 - 

Μεταλλικοί κάδοι 
κλειστοί τύπου container 
απλοί 

- 1 - 

Βυθιζόµενοι κάδοι 3000 38 - 

Πλαστικοί κάδοι σε βάση - 350 - 

 

Η κατανοµή των κάδων στους ∆ήµους του νοµού απεικονίζεται στο 

ιστόγραµµα του Σχήµατος 6.1, στο οποίο παρουσιάζεται το πλήθος των 

διαθέσιµων κάδων ξεχωριστά για κάθε είδος περιέκτη. Στην προκειµένη 

περίπτωση, ως «Άλλου είδους κάδοι» αναφέρονται οι κάδοι τύπου 

απορριµµατοκιβωτίου (container), οι βυθιζόµενοι κάδοι, καθώς και οι 
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πλαστικοί κάδοι που τοποθετούνται σε ειδική βάση. Όπως προκύπτει από το 

Σχήµα 6.1 η πλειοψηφία των ∆ήµων χρησιµοποιεί  τροχήλατους (κυλιόµενους) 

κάδους, κατασκευασµένους, είτε από ανθεκτικό πλαστικό, είτε από µέταλλο. 

Σταθεροί κάδοι χρησιµοποιούνται µόλις από έξι (6) ∆ήµους, (Αγίου Αθανασίου, 

Απολλωνίας, Καλινδοίων, Σοχού, Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου) ενώ έντεκα (11) 

∆ήµοι (Αγίου Γεωργίου, Βασιλικών, Επανοµής, Εχεδώρου, Θερµαϊκού, Θέρµης, 

Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, Μηχανιώνας, Μίκρας, Πεύκων) χρησιµοποιούν 

και άλλου είδους κάδους, όπως οι µεταλλικοί κάδοι τύπου container, και οι 

ανοιχτοί, απλοί. Οι τελευταίοι, αν και είναι µόλις 511 τεµάχια, η συνολική τους 

χωρητικότητα ξεπερνά τα 1 εκ. λίτρα. Η διαφοροποίηση των κάδων στους 

∆ήµους του νοµού επιβλήθηκε, προφανώς, από τη διαφοροποίηση της 

κατοικίας και της παραγωγής χωροταξικά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η 

οργάνωση της συλλογής είναι αρκετά σύνθετη, γιατί καθιστά αναγκαία τη 

χρήση διαφόρων τύπων απορριµµατοφόρων, προσαρµοσµένων στους τύπους 

των περιεκτών. Η επιλογή, εποµένως, κατάλληλων κάδων και εν γένει µέσων 

προσωρινής αποθήκευσης, που προσαρµόζονται στις ανάγκες κάθε ∆ήµου, 

είναι σηµαντική, γιατί µπορεί να επηρεάσει τη δηµόσια υγεία, την αισθητική 

της εξυπηρετούµενης περιοχής και το σύστηµα συλλογής-µεταφοράς. 
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Πλήθος κάδων αποθήκευσης Α.Σ.Α.

ΜΚ σταθεροί ΜΚ τροχήλατοι ΠΚ σταθεροί ΠΚ τροχήλατοι Άλλο είδος κάδων

Μη διαθέσιµα δεδοµένα

 

Σχήµα 6.1.  Πλήθος κάδων προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. σύµφωνα µε το 
είδος των κάδων που χρησιµοποιούνται από τους ∆ήµους του Ν. 
Θεσσαλονίκης (ΜΚ: Μεταλλικοί Κάδοι, ΠΚ: Πλαστικοί Κάδοι). 
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Σύµφωνα µε το Σχήµα 6.1, το µεγαλύτερο πλήθος κάδων εντοπίζεται στο 

∆ήµο Θεσσαλονίκης (~9.500 κάδοι), και στη συνέχεια στους ∆ήµους Αγίου 

Αθανασίου (~5.200 κάδοι), Λαγκαδά (~4.000 κάδοι), Θέρµης (~3.300 κάδοι), 

Καλαµαριάς (~3.200 κάδοι) και Ευόσµου (~3.100 κάδοι). Η αυξηµένη 

ποσότητα κάδων σε ένα ∆ήµο δεν ισοδυναµεί απαραίτητα, µε µεγαλύτερο 

διαθέσιµο όγκο κάδου ανά κάτοικο. Όπως προκύπτει από το Σχήµα 6.2, σε 

κάθε κάτοικο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν 20,7 λίτρα κάδου 

προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α., χωρητικότητα η οποία είναι η τέταρτη 

µικρότερη µεταξύ των ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα, µετά τους ∆ήµους 

Χαλκηδόνας (13,3 λίτρα), Τριανδρίας (16,9 λίτρα) και Κορώνειας (19,1 λίτρα). 

Η υψηλότερη αναλογία εντοπίζεται στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου, µε 303,8 λίτρα 

κάδου ανά κάτοικο, ο οποίος ακολουθείται µε τη σειρά του από τους ∆ήµους 

Θέρµης (168,2 λίτρα), Αγίου Γεωργίου (134,7 λίτρα) και Λαχανά (110 λίτρα). 

Από το Σχήµα 6.2, γίνεται, επίσης, αντιληπτό, πως οι ∆ήµοι του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζονται από µικρή αναλογία 

διαθέσιµου όγκου κάδων ανά κάτοικο, η οποία κυµαίνεται µεταξύ 11,7 έως 

32,5 λίτρα ανά κάτοικο. Το γεγονός αυτό αποδίδεται προφανώς στην υψηλή 

πληθυσµιακή πυκνότητα των ∆ήµων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, η 

οποία δεν επιτρέπει την χωροταξική κάλυψη του ∆ήµου µε ακόµα µεγαλύτερο 

πλήθος περιεκτών.  
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Σχήµα 6.2. ∆ιαθέσιµος όγκος κάδου προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. ανά 
κάτοικο, σε ∆ήµους του Ν. Θεσσαλονίκης. 
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Τα τελευταία χρόνια οι ∆ήµοι Θέρµης, Συκεών και πιο πρόσφατα ο ∆ήµος 

Καλαµαριάς εγκατέστησαν υπόγειους (βυθιζόµενους) κάδους προς 

αντικατάσταση πλαστικών ή µεταλλικών τροχήλατων κάδων. Στο ∆ήµο Θέρµης, 

για παράδειγµα, αντικαταστάθηκαν 30 παλαιοί συµβατικοί µεταλλικοί κάδοι µε 

9 υπόγειους. Ο καθένας από αυτούς έχει χωρητικότητα 4 φορές µεγαλύτερη 

από τον κάθε συµβατικό. Σύµφωνα, επίσης, µε τον ∆ήµαρχο Θέρµης Θεόδωρο 

Παπαδόπουλο, στην περιοχή της επέκτασης του Τριαδίου πρόκειται να 

εγκατασταθούν υπόγειοι κάδοι σε περίπου 50 σηµεία του οικισµού (Εφηµερίδα 

Μακεδονία, 2007). Το νέο σύστηµα θα καλύπτει και τις επεκτάσεις του ∆ήµου 

(Τριαδίου) όπου αναµένεται να εγκατασταθούν 2.000-2.500 άτοµα. Η δηµοτική 

αρχή, κρίνοντας και εκ των αποτελεσµάτων, σκοπεύει να επεκτείνει το σύστηµα 

των υπόγειων κάδων και σε άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα, στη Ραιδεστό και 

στους Ταγαράδες (Εφηµερίδα Μακεδονία, 2007).  

Από τους πρωτοπόρους στην καθιέρωση του συστήµατος των υπόγειων  

κάδων απορριµµάτων στην Ελλάδα είναι ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων Αττικής, ο 

οποίος µέχρι πρότινος κατείχε και το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, αναλαµβάνοντας 

την εγκατάσταση τέτοιων συστηµάτων και σε άλλους ∆ήµους της χώρας. Το νέο 

σύστηµα συλλογής απορριµµάτων συνίσταται στην τοποθέτηση πλαστικών 

κυλινδρικών κάδων ύψους 3 µέτρων, που είναι θαµµένοι µέσα στο έδαφος κατά 

1,80 µέτρα και εξέχουν µόλις κατά 1,25 µέτρα από την επιφάνεια του εδάφους 

(Εικόνα 6.1). Τα πλεονεκτήµατα που συνοδεύουν την εγκατάσταση των ανωτέρω 

υπόγειων κάδων είναι σηµαντικά, τόσο για τους πολίτες, όσο και τον ∆ήµο, 

γεγονός που αποδεικνύεται ήδη από την ευρεία χρήση τους σε πολλές χώρες 

παγκοσµίως, αλλά και σε αρκετούς ∆ήµους της Ελλάδας εδώ και 15 περίπου 

χρόνια. Μεταξύ των πλεονεκτηµάτων αυτών, ενδεικτικά αναφέρονται: 

� Η βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής στην περιοχή όπου 

τοποθετείται ο νέος κάδος, ως αποτέλεσµα της εξάλειψης των µυρωδιών (η 

θερµοκρασία µέσα στο χώµα είναι ιδιαίτερα χαµηλή), της µη έκθεσης των 

σκουπιδιών στις καιρικές συνθήκες, ή και στα αδέσποτα σκυλιά και γάτες.  

� Η µείωση της συχνότητας αποκοµιδής των απορριµµάτων, καθώς ο 

υπόγειος κάδος έχει χωρητικότητα τέσσερις φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε 

τους συνηθισµένους πλαστικούς κάδους (λόγω της βαρύτητας τα 

απορρίµµατα στο εσωτερικό του κάδου συµπιέζονται αυξάνοντας έτσι την 

χωρητικότητα αυτού). 

� Η µείωση των λειτουργικών εξόδων του ∆ήµου. Συγκεκριµένα, 

εξοικονοµούνται χρήµατα από τα καύσιµα, την συντήρηση των 
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απορριµµατοφόρων και το χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων στην 

υπηρεσία καθαριότητας.  

� Η µείωση της όχλησης των δηµοτών από τη διέλευση των 

απορριµµατοφόρων στους δρόµους της πόλης και µικρότερη επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος.   

Γενικότερα, η αντικατάσταση των πλαστικών ή µεταλλικών κάδων 

αποσκοπεί στην καλύτερη αποκοµιδή των απορριµµάτων και την αισθητική 

βελτίωση της εικόνας των ∆ήµων. Οι στόχοι αυτοί φαίνεται να επιτυγχάνονται 

όπως άλλωστε µαρτυρά η ανταπόκριση των δηµοτών, οι οποίοι αντιµετώπισαν το 

νέο σύστηµα υπογείων κάδων πάρα πολύ θετικά και µάλιστα ζητούν επιτακτικά 

την τοποθέτηση τέτοιων υπόγειων κάδων σε όλους τους δρόµους και γειτονιές 

των πόλεών τους (Εφηµερίδα Μακεδονία, 2007; ∆ήµος Καλαµαριάς, 2009). 
 

 
 

Εικόνα 6.1. Υπόγειος κάδος στην οδό Μεταµορφώσεως, στο ∆ήµο Καλαµαριάς 
(∆ήµος Καλαµαριάς, 2009). 

 

  

6.2. Χώροι τοποθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης 

Α.Σ.Α.  
 

Η χωροθέτηση των Μ.Π.Α. αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σωστής 

διαχείρισης των Α.Σ.Α., καθώς σχετίζεται άµεσα µε τη συχνότητα και τα 

δροµολόγια αποκοµιδής. Με σκοπό την προστασία και διευκόλυνση του πολίτη 

και την αποτελεσµατική συλλογή των απορριµµάτων από τα συνεργεία 

αποκοµιδής, η τοποθέτηση των Μ.Π.Α. πρέπει να καλύπτει (Τ.Ε.Ε., 2006): 
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� Τις ανάγκες του ∆ήµου για προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων. 

� Τη βέλτιστη δροµολόγηση των οχηµάτων αποκοµιδής (ελαχιστοποίηση της 

διάρκειας των δροµολογίων).  

� Τη µεγιστοποίηση της διευκόλυνσης των δηµοτών, αλλά και των 

εργαζοµένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ∆ήµων. 

� Την ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται, τόσο στο γενικότερο 

περιβάλλον, όσο και στην καθηµερινότητα των δηµοτών. 

� Την προσβασιµότητα προς αυτούς. 

Η χωροθέτηση των Μ.Π.Α. µπορεί να διαφέρει από ∆ήµο σε ∆ήµο, καθώς 

επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τα πολεοδοµικά τους χαρακτηριστικά, 

όπως ο τύπος και η µορφή των κτιρίων, των πεζοδροµίων, των δρόµων, κ.λπ. 

Για παράδειγµα, το αν ένας κάδος τοποθετηθεί µπροστά ή πίσω από ένα κτίριο, 

στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο, επηρεάζει την επιλογή του τύπου και του 

µεγέθους του. Γενικά, στο βαθµό που είναι δυνατόν τα Α.Σ.Α. πρέπει να 

αποθηκεύονται κοντά στο σηµείο παραγωγής τους, σε απόσταση ελεγχόµενη 

από τον παραγωγό τους.  

Στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγε η Ο.Ε., οι ∆ήµοι προσκλήθηκαν να 

περιγράψουν την τοποθέτηση των Α.Σ.Α. στις περιοχές δικαιοδοσίας τους, 

επιλέγοντας έναν ή και περισσότερους από τους ακόλουθους χώρους (ερώτηση 

2 στην Κατηγορία 3 του ερωτηµατολογίου): 

α.  Ειδικές αποτµήσεις επί του πεζοδροµίου. 

β.  Ειδικά πλαίσια ακινητοποίησης κάδων επί του οδοστρώµατος. 

γ.  Ειδικοί χώροι περιορισµένης πρόσβασης. 

δ.  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι. 

ε.  Υπόγειες εγκαταστάσεις. 

στ. Άλλος χώρος που δεν κατατάσσεται σε κάποια από τα παραπάνω.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας συνοψίζονται στο Σχήµα 6.3, σύµφωνα µε το 

οποίο η χωροθέτηση των Μ.Π.Α. στους 33 ∆ήµους του νοµού που συµµετείχαν 

στην έρευνα περιορίζεται στις πρώτες τέσσερις (1-4) κατηγορίες, χωρίς να 

γίνεται καµία αναφορά σε υπόγειες εγκαταστάσεις ή σε κάποια άλλη µέθοδο 

χωροθέτησης των κάδων. 
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Σχήµα 6.3. Χωροθέτηση κάδων προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. στους 33 
∆ήµους του Ν. Θεσσαλονίκης, που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 6.3, στην πλειοψηφία των ∆ήµων του νοµού, η 

τοποθέτηση των κάδων προσωρινής αποθήκευσης των Α.Σ.Α. γίνεται σε ειδικές 

αποτµήσεις επί των πεζοδροµίων (72,7%), καθώς και σε ελεύθερους 

κοινόχρηστους χώρους (69,7%). Το ένα τρίτο, περίπου, των ∆ήµων 

καταφεύγουν στην κατασκευή ειδικών πλαισίων ακινητοποίησης των κάδων επί 

του οδοστρώµατος (36,4%), ενώ, µόλις 5 ∆ήµοι δηλώνουν την τοποθέτηση των 

Μ.Π.Α. σε ειδικούς χώρους περιορισµένης πρόσβασης. Η χωροθέτηση ειδικών 

πλαισίων ακινητοποίησης των κάδων επί του οδοστρώµατος λαµβάνει χώρα, 

κυρίως, σε ∆ήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (∆ήµοι 

Αµπελοκήπων, Ευόσµου, Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Συκεών, 

Τριανδρίας), όπως, επίσης και σε ∆ήµους µε βιοµηχανική-βιοτεχνική (για 

παράδειγµα οι ∆ήµοι Ελευθερίου-Κορδελιού και Ωραιοκάστρου), αλλά και 

τουριστική δραστηριότητα (∆ήµος Αγίου Γεωργίου).  

Η κατασκευή ειδικών εσοχών σε πεζοδροµία αποτελεί κοινή πρακτική σε 

µεγάλα αστικά κέντρα και σε ∆ήµους µε υψηλή πληθυσµιακή πυκνότητα 

(∆ήµοι πολεοδοµικού συγκροτήµατος), όπου η τοποθέτηση των Μ.Π.Α. 

συνδέεται συνήθως µε  προβλήµατα έλλειψης διαθέσιµου χώρου και 

στάθµευσης των πολυάριθµων αυτοκινήτων. Η στάθµευση αποτελεί σηµαντικό 

πρόβληµα στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, γι’ αυτό οι θέσεις στάθµευσης 

που καταλαµβάνουν οι κάδοι των απορριµµάτων πρέπει να είναι οι ελάχιστες 
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δυνατές. Η τοποθέτηση των κάδων σε εσοχές του πεζοδροµίου διευκολύνει, 

επίσης, την εύκολη προσέγγισή τους από τα οχήµατα συλλογής, µε αποτέλεσµα 

να µην παρεµποδίζεται η εκκένωση των κάδων, η φόρτωση των 

απορριµµατοκιβωτίων και οι απαραίτητοι ελιγµοί των οχηµάτων. Η τοποθέτηση 

Μ.Π.Α. σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, έρχεται να καλύψει σε αρκετούς 

∆ήµους, την ανάγκη για διευκόλυνση και µείωση της όχλησης προς τους 

πολίτες, καθώς η θέση ενός κάδου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες ενός νοικοκυριού ή ενός οικοδοµικού συγκροτήµατος είναι πιθανό να 

προκαλεί όχληση σε κάποιο άλλο. Οι πιο συνηθισµένες οχλήσεις είναι η 

κακοσµία, η υπερχείλιση, η ανάπτυξη µικροοργανισµών και µικροβίων, ο 

θόρυβος κατά την εκκένωση, καθώς και η αισθητική υποβάθµιση.    
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7. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 
 

Μετά την προσωρινή αποθήκευση των Α.Σ.Α., σε κάδους και σε 

απορριµµατοκιβώτια (containers), ακολουθεί η συλλογή και η µεταφορά τους 

σε χώρους επεξεργασίας-αξιοποίησης και τελικής διάθεσης. Η διαδικασία της 

συλλογής και µεταφοράς των Α.Σ.Α. προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε την επιλογή ικανοποιητικού αριθµού και 

µεγέθους απορριµµατοφόρων και το βέλτιστο σχεδιασµό των δροµολογίων τους. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ∆ήµοι του Νοµού Θεσσαλονίκης προσκλήθηκαν 

να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις, σχετικές µε τη συλλογή των Α.Σ.Α. στις 

περιοχές δικαιοδοσίας τους. Συγκεκριµένα, στην Κατηγορία ερωτήσεων 4 του 

ερωτηµατολογίου, οι ∆ήµοι ερωτήθηκαν σχετικά µε α) το πλήθος και τα 

χαρακτηριστικά των οχηµάτων συλλογής των Α.Σ.Α., β) τη συχνότητα 

αποκοµιδής των Α.Σ.Α. και γ) τις µεθόδους συλλογής των ογκωδών και αδρανών 

απορριµµάτων. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

7.1. Οχήµατα συλλογής Α.Σ.Α. 
 

Το πλήθος των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, που κινούνται στα 

πολεοδοµικά όρια των 30 από τους 33 ∆ήµους του νοµού, που απάντησαν στη 

συγκεκριµένη ερώτηση, ανέρχεται σε 267 οχήµατα, τα οποία κατανέµονται σε 

έξι διαφορετικούς τύπους, όπως αναλυτικά σηµειώνεται στον Πίνακα 7.1. 

Μεταξύ των τριών ∆ήµων που δεν απάντησαν στη σχετική ερώτηση, δηλαδή οι 

∆ήµοι Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Μηχανιώνας, οι δύο πρώτοι δεν 

διαθέτουν καθόλου απορριµµατοφόρα. Την ευθύνη για την αποκοµιδή, 

µεταφορά και διάθεση των Α.Σ.Α. στους ∆ήµους αυτούς την αναλαµβάνει 

ιδιώτης (εργολαβία) µετά από την προκήρυξη σχετικού  διαγωνισµού. Στις 

αρχές, ωστόσο, του τρέχοντος χρόνου, ο ∆ήµος Κουφαλίων προτίθεται να 
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αναλάβει ο ίδιος την αποκοµιδή των απορριµµάτων του. Αναλυτικά, τα είδη και 

το αντίστοιχο πλήθος των οχηµάτων συλλογής που χρησιµοποιούνται σε 30 

∆ήµους του νοµού, περιγράφονται στο Σχήµα 7.1.  

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 7.1, η πλειοψηφία των οχηµάτων συλλογής Α.Σ.Α. 

στους ∆ήµους του νοµού είναι κλειστού τύπου, τα οποία είναι εφοδιασµένα µε 

σύστηµα συµπίεσης των απορριµµάτων και σύστηµα ανύψωσης κάδων 

(απορριµµατοφόρα µηχανικής αποκοµιδής). Ο όγκος των µεταφερόµενων 

απορριµµάτων µε τα οχήµατα αυτά (χωρητικότητα υποδοχέα) κυµαίνεται από 5 

έως 22 m3, ενώ είναι διαφορετικός ο βαθµός συµπίεσης1 των απορριµµάτων 

που µπορούν να επιτύχουν.    

 

Πίνακας 7.1.  Είδη και ποσότητα οχηµάτων συλλογής Α.Σ.Α. στους 30 ∆ήµους 
του Νοµού Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα.  

 

Τύπος απορριµµατοφόρου Χωρητικότητα υποδοχέα 
(m3) 

Ποσότητα 
(τεµ.) 

Κλειστού τύπου µε µύλο συµπίεσης και 
σύστηµα ανύψωσης κάδων  

5 - 8 

12-16 

28 

102 

Κλειστού τύπου µε πρέσα συµπίεσης και 
σύστηµα ανύψωσης κάδων  

6-16 

22 

91 

17 

Κλειστού τύπου χωρίς σύστηµα συµπίεσης 16-22 5 

Φορτηγό µεταφοράς µεγάλων κάδων µε 
σύστηµα ανύψωσης 

- 4 

Ελαφρύ φορτηγό µη ανατρεπόµενο - 1 

Φορτηγά ανατρεπόµενα ανοικτού τύπου - 19 

 

Με βάση τον τύπο του µηχανισµού συµπίεσης, τα απορριµµατοφόρα 

οχήµατα διακρίνονται σε τύπου «µύλου» και τύπου «πρέσας». Στους 30 ∆ήµους 

του νοµού, χρησιµοποιούνται συνολικά, 130 απορριµµατοφόρα τύπου «µύλου» 

και 108 απορριµµατοφόρα τύπου «πρέσας», διαφόρων χωρητικοτήτων. Στα 

απορριµµατοφόρα µε µύλο, τα απορρίµµατα ωθούνται προς το εσωτερικό της 

υπερκατασκευής και συµπιέζονται µε τη βοήθεια περιστρεφόµενου τύµπανου, 

ενώ στα απορριµµατοφόρα µε πρέσα, η ώθηση των απορριµµάτων γίνεται µε τη 

βοήθεια σιαγόνας που εκτελεί µία ηµικυκλική κίνηση από πάνω προς τα κάτω 

και το εσωτερικό (Τ.Ε.Ε., 2006). Στα απορριµµατοφόρα µε µύλο, και για 

συνήθη οικιακά απόβλητα προερχόµενα από κυλιόµενο κάδο, επιτυγχάνεται 

βαθµός συµπίεσης από 2 έως 5 (Ξενιτέλλης, 2004). Τα απορρίµµατα 

                                                 
1 Ο λόγος πυκνότητας των απορριµµάτων µέσα στο απορριµµατοφόρο προς την αρχική πυκνότητα των 
απορριµµάτων ονοµάζεται βαθµός ή συντελεστής συµπίεσης. 
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οµογενοποιούνται αποτελεσµατικότερα, σε σύγκριση µε την πρέσα, γεγονός που 

επηρεάζει δραστικά (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσµατικότητα των 

επεξεργασιών σε επόµενες φάσεις της διαχείρισης. Στα απορριµµατοφόρα µε 

πρέσα, ο βαθµός συµπίεσης είναι από 3 έως 8 (Ξενιτέλλης, 2004). Τα 

απορριµµατοφόρα του τύπου αυτού είναι λιγότερο θορυβώδη και πιο 

κατάλληλα για εµπορικά απόβλητα, γιατί επιτυγχάνουν καλύτερη συµπίεση των 

απορριµµάτων συσκευασιών. Λεπτοµέρειες για τα απορριµµατοφόρα 

παρέχονται άφθονες σε διαφηµιστικά φυλλάδια εταιρειών και σε σχετικά βιβλία, 

στα οποία µπορεί κανείς να ανατρέξει για περισσότερες πληροφορίες. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Πλήθος απορριµµατοφόρων

Κλειστού τύπου µε µύλο συµπίεσης και σύστηµα ανύψωσης κάδων (5-8m3)

Κλειστού τύπου µε µύλο συµπίεσης και σύστηµα ανύψωσης κάδων (12-16m3)

Κλειστού τύπου µε πρέσα συµπίεσης και σύστηµα ανύψωσης κάδων (6-16m3)

Κλειστού τύπου µε πρέσα συµπίεσης και σύστηµα ανύψωσης κάδων (22m3)

Κλειστού τύπου χωρίς σύστηµα συµπίεσης (16-22m3)

Φορτηγό µεταφοράς µεγάλων κάδων µε σύστηµα ανύψωσης

Φορτηγά ανατρεπόµενα ανοικτού τύπου

Μη διαθέσιµα δεδοµένα

Μη διαθέσιµα δεδοµένα

Μη διαθέσιµα δεδοµένα

 

Σχήµα 7.1.  Πλήθος οχηµάτων συλλογής των Α.Σ.Α. σύµφωνα µε το είδος των 
απορριµµατοφόρων που χρησιµοποιούνται στους 33 ∆ήµους του 
Ν. Θεσσαλονίκης. 

 

Τα απορριµµατοφόρα ανοικτού τύπου (φορτηγά ανατρεπόµενα)  

χρησιµοποιούνται, συνήθως, από τους ∆ήµους του νοµού, για τη συλλογή 

ογκωδών αντικειµένων, αποβλήτων κατασκευών, κατεδαφίσεων και προϊόντων 

κήπων, τα οποία δεν µπορούν να φορτωθούν σε κλειστά οχήµατα. Τρεις ∆ήµοι 

του νοµού (Αγίου Γεωργίου, Μενεµένης, Τριανδρίας) χρησιµοποιούν, επίσης, 

φορτηγά µεταφοράς µεγάλων κάδων (containers) µε σύστηµα ανύψωσης. 

Σηµειώνεται, επίσης, η πρόθεση ορισµένων ∆ήµων του νοµού να προχωρήσουν 
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στην προµήθεια µικρών «δορυφορικών» απορριµµατοφόρων οχηµάτων, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από την ευελιξία µετακίνησης, αλλά και τη δυνατότητα 

εκκένωσης του φορτίου τους σε µεγαλύτερα οχήµατα για τη µεταφορά ή σε 

απορριµµατοκιβώτια, που λειτουργούν ως κινητοί σταθµοί µεταφόρτωσης.  

 

7.2. Συχνότητα αποκοµιδής απορριµµάτων 
 

Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος συλλογής και αποκοµιδής απορριµµάτων 

δεν έχει µονοσήµαντη λύση, αλλά απαιτεί δοκιµές και βελτιστοποίηση. 

Σηµαντικό παράγοντα βελτιστοποίησης, προς αυτή την κατεύθυνση,  αποτελεί η 

συχνότητα αποκοµιδής των απορριµµάτων. Γενικά, η συχνότητα αποκοµιδής 

έγκειται στην εκάστοτε πολιτική των ∆ήµων, η οποία εξαρτάται από το µέγεθος 

του οικισµού, την πυκνότητα δόµησης και το βιοτικό επίπεδο. Πραγµατικά, η 

έρευνα σε επίπεδο Νοµού Θεσσαλονίκης ανέδειξε την υιοθέτηση διαφορετικών 

πολιτικών αποκοµιδής των απορριµµάτων, όπως άλλωστε µαρτυρούν και τα 

στοιχεία του Σχήµατος 7.2. Συγκεκριµένα, η συχνότητα συλλογής κυµαίνεται 

από 2 έως 7 φορές την εβδοµάδα, ανάλογα µε την περιοχή όπου γίνεται η 

συλλογή και την πολιτική που υιοθετεί ο κάθε ∆ήµος. Στα µεγάλα αστικά 

κέντρα του νοµού, η αποκοµιδή των απορριµµάτων είναι καθηµερινή σε 

ποσοστό 100% (∆ήµοι εντός και περιφερειακά του πολεοδοµικού ιστού της 

Θεσσαλονίκης), ενώ σε µόλις ένα ∆ήµο (∆ήµος Καλλινδοίων) η συλλογή των 

Α.Σ.Α. λαµβάνει χώρα µόνο µία φορά την εβδοµάδα. Στους περισσότερους 

∆ήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, η αποκοµιδή γίνεται όλες τις 

ηµέρες της εβδοµάδας, εκτός της Κυριακής, στη διάρκεια της οποίας µπορεί να 

κυκλοφορεί ένα περιορισµένο πλήθος απορριµµατοφόρων. Αποκοµιδή την 

Κυριακή µπορεί να λάβει χώρα, επίσης, σε έκτακτες περιστάσεις. 

Κοινή πρακτική για τους ∆ήµους µε αποµακρυσµένους οικισµούς και µέση 

- µικρή πληθυσµιακή πυκνότητα αποτελεί η συλλογή των Α.Σ.Α. 2-3 φορές την 

εβδοµάδα (Βασιλικών, Ελευθερίου-Κορδελιού, Θέρµης, Καλλιθέας, Κουφαλίων, 

Μαδύτου, Σοχού, Χαλκηδόνας) σε ποσοστό από 10 έως και 100%, ενώ σε τρεις 

∆ήµους του νοµού (Αγίου Αθανασίου, Απολλωνίας, Ελευθερίου-Κορδελιού) 

καθηµερινά εκκενώνονται κάτι λιγότερο από τους µισούς κάδους, ως 

αποτέλεσµα, προφανώς, της έλλειψης εξοπλισµού και προσωπικού.   

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων, σε αποµακρυσµένα ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα ενός ∆ήµου, πραγµατοποιείται συνήθως 1 µε 2 φορές την 

εβδοµάδα, ενώ Οικισµοί και ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα που βρίσκονται σε σχετικά 
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µικρή απόσταση από το αστικό κέντρο ενός ∆ήµου, εξυπηρετούνται 2-3 φορές 

την εβδοµάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγµα του ∆ήµου Θέρµης, 

όπου τα Α.Σ.Α. του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Θέρµης συλλέγονται καθηµερινά, 

ενώ στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Τριαδίου, Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων, Νέου 

Ρυσίου, αλλά και σε εργοστάσια της περιοχής, η  συλλογή των απορριµµάτων 

λαµβάνει χώρα 2-3 φορές την εβδοµάδα. Τέλος, ορισµένοι ∆ήµοι υιοθετούν, 

ξεχωριστά προγράµµατα αποκοµιδής των απορριµµάτων που παράγονται στις 

λαϊκές αγορές τους (π.χ. ∆ήµοι Ελευθέριου-Κορδελιού, Χαλάστρας).  
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Πλήθος ∆ήµων (σε σύνολο 33)
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Σχήµα 7.2. Συχνότητα αποκοµιδής απορριµµάτων σε σύνολο 33 ∆ήµων του 
Ν. Θεσσαλονίκης. 

 

Γενικά, µια µεγάλη συχνότητα αποκοµιδής απορριµµάτων δεν είναι πάντοτε 

ενδεικτική µιας υψηλής στάθµης προσφερόµενης υπηρεσίας. Η σύγχρονη τάση 

πάντως, είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της συχνότητας αποκοµιδής. 

Τα κριτήρια που επηρεάζουν, συνήθως, την πολιτική αποκοµιδής των 

απορριµµάτων που ακολουθεί ένας ∆ήµος είναι (Τ.Ε.Ε., 2006): 

� Ο ρυθµός παραγωγής απορριµµάτων. 

� Η εµπορική – βιοτεχνική – βιοµηχανική δραστηριότητα. 

� Οι κλιµατικές συνθήκες. 

� Το ωράριο συλλογής. 
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� Οι εποχικές διακυµάνσεις – τουριστική κίνηση. 

� Η ύπαρξη χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος. 

� Οι πολυσύχναστες περιοχές (σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές). 

� Η εγκατάσταση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κέντρων 

περίθαλψης. 

� Οι δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας (διαθέσιµος εξοπλισµός και 

προσωπικό). 

� Οι απαιτήσεις των κατοίκων. 

Η λανθασµένη συχνότητα συλλογής των απορριµµάτων επιφέρει τις ίδιες 

δυσµενείς επιπτώσεις, όπως και η λανθασµένη επιλογή του ωραρίου συλλογής 

σε ένα ∆ήµο. Ο ελλιπής ή άστοχος σχεδιασµός, πέρα από τα προβλήµατα που 

η ίδια παραγωγή και η διαχείριση των Α.Σ.Α. επιφέρουν, δύναται να οξύνει ή να 

δηµιουργήσει σωρεία άλλων προβληµάτων που αφορούν, είτε στο αστικό 

περιβάλλον, είτε στη δηµοτική αρχή, είτε τέλος στους ίδιους τους πολίτες. 

 

7.3. Συλλογή ογκωδών και αδρανών  
 

Τα ογκώδη απορρίµµατα αποτελούν µία ειδική κατηγορία Α.Σ.Α., η 

διαχείριση των οποίων µπορεί να διαφέρει σηµαντικά σε σχέση µε τα συνήθη 

απόβλητα. Συνήθως, πρόκειται για απορρίµµατα τα οποία δεν χωρούν στους 

κάδους προσωρινής αποθήκευσης των υπόλοιπων απορριµµάτων, όπως είναι 

για παράδειγµα, τραπέζια, ντουλάπες, καρέκλες, καναπέδες, µοκέτες, 

στρώµατα, κρεβάτια, ποδήλατα, ογκώδη παιχνίδια κ.λπ. Πρέπει να τονιστεί ότι 

στην παρούσα έρευνα αναφερόµαστε στα ογκώδη απορρίµµατα των Α.Σ.Α., διότι 

όπως είναι κατανοητό ογκώδη υπάρχουν και στις υπόλοιπες κατηγορίες των 

στερεών απορριµµάτων (π.χ. βιοµηχανικά). 

Στην κατηγορία των αδρανών αποβλήτων, ή αλλιώς οικοδοµικών 

απορριµµάτων, συγκαταλέγονται, συνήθως, τα υπολείµµατα δόµησης, 

ανακατασκευής κτιρίων, κατεδαφίσεων συµπεριλαµβανοµένων και των 

εκσκαφών γαιών θεµελίωσης διαφόρων έργων (Α.Ε.Κ.Κ.).  

Η διαχείριση των ογκωδών και των αδρανών – µπαζών αποτελεί δυσεπίλυτο 

πρόβληµα σε πολλούς ∆ήµους του νοµού, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Το πρόβληµα της αποκοµιδής ογκωδών και αδρανών απορριµµάτων, που 

παρατηρείται στην πλειοψηφία των ∆ήµων του νοµού, µεγαλώνει συνεχώς, µετά 

την έναρξη λειτουργίας των ΧΥΤΑ, όπου για διαφορετικούς λόγους δεν 

επιτρέπεται η παραλαβή – διάθεση αυτών των αποβλήτων. Αποτέλεσµα της 
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κατάστασης αυτής είναι η δηµιουργία µικρών «χωµατερών» στα πεζοδρόµια από 

ογκώδη αντικείµενα που πετούν οι πολίτες, και που είναι δύσκολο για τους 

∆ήµους να τα συλλέξουν.  

Σε δηµοσίευµα της Εφηµερίδας Μακεδονία (Σεπτέµβριος 2008), η 

αντιδήµαρχος Καθαριότητας Καλαµαριάς Αγγελική Τσαπακίδου, τόνιζε 

χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση είναι απελπιστική, αφού αρχές του µήνα 

ξεκινήσαµε µε 2 τόνους ογκωδών ηµερησίως και φτάσαµε σήµερα στους 10, για 

τους οποίους ο ∆ήµος πρέπει να πληρώνει ιδιωτική εταιρεία, προκειµένου να 

αποµακρύνει τα απορρίµµατα, περίπου 6.000-7.000 ευρώ ηµερησίως» 

(Σοβιτσλή, 2008). Στο ίδιο δηµοσίευµα ο αντιδήµαρχος Καθαριότητας Πολίχνης, 

Κυριάκος Αντωνιάδης, ανέφερε πως καθηµερινά συγκεντρώνονται από το ∆ήµο 

7-10 τόνοι ογκωδών αντικειµένων και µπάζων, που εναποτίθενται σε ανοιχτό 

χώρο στον οποίο γίνεται προσπάθεια συµπίεσής τους µε ειδικό µηχάνηµα 

(Σοβιτσλή, 2008). Τόσο ο ∆ήµος Πολίχνης, όσο και οι περισσότεροι ∆ήµοι του 

νοµού δεν µπορούν να καλύψουν τις δαπάνες σε µηνιαία βάση, που φτάνουν τα 

4.000-6.000€ (το κόστος διαχείρισης των ογκωδών-αδρανών κυµαινόταν το 

2008, περίπου σε 20-22,5€ ανά τόνο). Αντίστοιχα, µεγάλα προβλήµατα 

αντιµετωπίζονταν και συνεχίζουν να αντιµετωπίζονται στις περιοχές, δυτικά της 

Θεσσαλονίκης, όπως στους ∆ήµους Σταυρούπολης και Ευκαρπίας. Σύµφωνα µε 

την ίδια έρευνα, η µεγαλύτερη συγκέντρωση ογκωδών αντικειµένων εντοπιζόταν 

εκείνη την περίοδο στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνέλεγε κάθε µήνα 

περίπου 1.200 τόνους ογκωδών απορριµµάτων. 

Σε αντιδιαστολή µε τα µπάζα, τα ογκώδη απορρίµµατα (π.χ. έπιπλα) 

συλλέγονται από τους περισσότερους ∆ήµους (σε ποσοστό 62,5%) µε ειδικά 

οχήµατα και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας µε την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου και σύµφωνα µε αυτά 

που ορίζονται στον Κανονισµό Καθαριότητας καθενός από αυτούς (Σχήµα 7.3). 

Η παραλαβή ογκωδών αστικών αντικειµένων γίνεται εντός ευλόγου διαστήµατος, 

αφού προηγουµένως οι ενδιαφερόµενοι δηµότες συνεννοηθούν µε την υπηρεσία 

για την ηµέρα και ώρα. Σε έντεκα (11) ∆ήµους (∆ήµοι Αγίου Γεωργίου, 

Βασιλικών, Εχεδώρου, Θερµαϊκού, Καλλινδοίων, Μενεµένης, Μίκρας, Σοχού, 

Συκεών, Τριανδρίας, Ωραιοκάστρου) η αποκοµιδή των ογκωδών απορριµµάτων 

γίνεται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους (οικόπεδα ∆ήµου).  

Σε ορισµένους ∆ήµους του νοµού, οι δηµότες καταβάλλουν ειδικό τέλος 

ανά ογκώδες αντικείµενο που αποκοµίζεται, το ύψος του οποίου καθορίζεται 

κατ’ έτος µε σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά τα οριζόµενα 
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στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Η αποκοµιδή συντελείται 

βάσει ειδικού προγράµµατος και ύστερα από καταβολή του ειδικού τέλους 

αποκοµιδής από τον ενδιαφερόµενο. Ορισµένοι ∆ήµοι δήλωσαν ότι υλοποιούν 

δράσεις ενηµέρωσης των πολιτών για τα προγράµµατα συλλογής των ογκωδών 

αντικειµένων. 

Για την αποκοµιδή – µεταφορά και τη διαχείριση των ογκωδών 

απορριµµάτων από ιδιώτες, απαιτείται να εκδοθούν οι απαιτούµενες άδειες και 

να καταβληθεί το προβλεπόµενο κόστος για τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ 

Μαυροράχης.  
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Σχήµα 7.3. Αποτελέσµατα της έρευνας που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
συλλογής ογκωδών απορριµµάτων σε 33 ∆ήµους του                    
Ν. Θεσσαλονίκης. 

 

Η διάθεση των ογκωδών στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης προϋποθέτει την κατάλληλη 

επεξεργασία και θρυµµατισµό τους, καθώς ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει ακόµα τις 

κατάλληλες υποδοµές για το σκοπό αυτό (π.χ. τεµαχιστής-σπαστήρας), µε τη 

βοήθεια των οποίων θα προστατεύονταν τα µηχανήµατα και οι πρέσες του 

εργοστασίου. Εποµένως, ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. και οι Ο.Τ.Α. που ενδιαφέρονται θα 

πρέπει είτε να προµηθευτούν κατάλληλο για το σκοπό αυτό εξοπλισµό, είτε να 

αναθέσουν τη διαχείριση των υλικών αυτών σε ιδιώτες, µε σηµαντικό, ωστόσο, 

για το ∆ήµο κόστος. Μέχρι σήµερα, δεν είναι πλήρως καταγεγραµµένο και άρα 

αδειοδοτηµένο, το σχέδιο διαχείρισης ογκωδών και οικοδοµικών απορριµµάτων 

των Ο.Τ.Α. Οι Ο.Τ.Α. και ο Σύνδεσµος Ο.Τ.Α. Νοµού Θεσσαλονίκης, έχουν την 
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αποκλειστική ευθύνη εξεύρεσης λύσεων για την προσωρινή αποθήκευση των 

παραπάνω υλικών.  

Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκε ότι πολλοί ∆ήµοι του νοµού 

µεταθέτουν την ευθύνη για τη συλλογή και µεταφορά των Α.Ε.Κ.Κ. (µπάζων) 

στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να καλύψουν το κόστος διαχείρισης των 

αποβλήτων τους. 

Στην περίπτωση των Α.Ε.Κ.Κ. (απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

κατασκευών), κοινώς οικοδοµικών απορριµµάτων και µπαζών, η διάθεσή τους 

θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτηµένες µονάδες επεξεργασίας του νοµού 

Θεσσαλονίκης (ή άλλου γειτονικού). Η επεξεργασία τους στις µονάδες αυτές 

σχετίζεται µε διεργασίες θραύσης και τεµαχισµού, τα υπολείµµατα των οποίων 

µπορούν να διατεθούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σε ΧΥΤΑ αδρανών ή σε άλλες 

διεργασίες κατόπιν ειδικού ελέγχου και αδειοδότησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή η Ο.Ε. θεωρεί ενδιαφέρουσα τη διερεύνηση 

αξιοποίηση των υπολειµµάτων επεξεργασίας των Α.Ε.Κ.Κ. ως υλικό επικάλυψης 

του ΧΥΤΑ Μαυροράχης ή ως υλικό αποκατάστασης της χωµατερής Ταγαράδων  

Πληθώρα δηµοσιευµάτων καταγράφηκαν από την Ο.Ε. για το συγκεκριµένο 

αδιέξοδο που δηµιουργήθηκε µετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

Μαυροράχης. Γεγονός είναι ότι ο Σύνδεσµος και οι Ο.Τ.Α. δεν ήταν 

προετοιµασµένοι για την νέα κατάσταση διαχείρισης των Α.Σ.Α. µετά τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ. Στα δηµοσιεύµατα αναφέρονται πολλαπλές καταγγελίες 

για τη δηµιουργία χωµατερών µε ογκώδη. Αναφέρονται πάνω από 40 περιοχές 

όπου λειτουργούν χωµατερές Α.Ε.Κ.Κ. και ογκωδών καθώς και µε µεικτή 

σύνθεση (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Σεπτέµβριος 2009). Σύµφωνα, επίσης, 

µε το Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., πεντακόσιοι τόνοι ογκωδών, αδρανών υλικών και άλλων 

σκουπιδιών υπολογίζονται ότι καταλήγουν στις νέες χωµατερές (Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία, Σεπτέµβριος 2009). 

Όλα τα παραπάνω σχετίζονται και µε το κόστος, καθώς οι ∆ήµοι πληρώνουν 

µε τον τόνο για τα οικιακά απορρίµµατα που πάνε στον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης, 

ενώ το προηγούµενο καθεστώς όριζε ένα ασαφές 3% από τα τακτικά τους έσοδα. 

Ο τόνος κοστίζει πλέον 20 ευρώ (στοιχεία 2009), που µεταφράζεται σε 13 εκατ. 

ευρώ το χρόνο, αν υπολογιστεί ότι κάθε ηµέρα στο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης 

καταλήγουν 1.800 τόνοι οικιακών απορριµµάτων. Στην περίπτωση ανάθεσης 

έργου σε ιδιώτες, οι ∆ήµοι θα πρέπει να πληρώνουν τουλάχιστον 3 ευρώ τον 

τόνο, για την επεξεργασία των αδρανών υλικών, τα περισσότερα από τα οποία 

έως τώρα κατέληγαν σε ρέµατα και σε ερηµικές περιοχές. 



∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

 56 

Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης είναι το µοναδικό έργο του Περιφερειακού 

Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων που υλοποιήθηκε και λειτουργεί στο 

Νοµό Θεσσαλονίκης, αν εξαιρέσουµε τη Μονάδα Ανακύκλωσης Θέρµης. Ωστόσο, 

η µη παράλληλη λειτουργία και άλλων συνοδευτικών-υποστηρικτικών έργων 

απαξιώνει τη λειτουργία του και κινδυνεύει είτε να µειωθεί υπερβολικά ο 

προσδόκιµος χρόνος λειτουργίας τους είτε να µην τηρείται πλήρως το 

πρωτόκολλο παραλαβής απορριµµάτων. Στο σύνολο των έργων που ήταν 

προγραµµατισµένα, το µόνο που βρίσκεται σε φάση δηµοπράτησης, είναι ο 

Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στην Ευκαρπία. Η σηµαντικότατη 

καθυστέρηση, που καταγράφεται σήµερα στη διαχείριση των ογκωδών και 

Α.Ε.Κ.Κ. καθιστά σκόπιµη, εκτός των άλλων προγραµµατιζόµενων έργων, και 

την άµεση προµήθεια σπαστήρων – µονάδων επεξεργασίας, µε τη βοήθεια των 

οποίων θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της διάθεσης των 

παραπάνω υλικών, αλλά και του κόστους διαχείρισης από την πλευρά των 

∆ήµων του νοµού.      
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8. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Σ.Α.  
 

 

8.1. Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) 
 

Ως “Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.)” θεωρούνται οι χώροι 

εκείνοι, όπου τα απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα µεταφέρουν το περιεχόµενό 

τους, σε ειδικά αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµατοκιβωτίων (container), τα 

οποία έχουν  πολλαπλάσιο ωφέλιµο φορτίο από εκείνο των απορριµµατοφόρων. 

Οι σταθµοί αυτοί, συνήθως, χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σηµεία ως προς τις 

πηγές δηµιουργίας των απορριµµάτων, ώστε τα απορριµµατοφόρα οχήµατα, 

µετά τη συµπλήρωση του φορτίου τους, να διανύουν την ελάχιστη δυνατή 

απόσταση µέχρι τον Σ.Μ.Α., όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο 

έργο της αποκοµιδής. Στους σταθµούς µεταφόρτωσης, συνήθως, υπάρχει και 

σύστηµα συµπίεσης των απορριµµάτων µε σκοπό την άµεση µείωση του όγκου 

τους και κατ’ επέκταση τη µείωση της απαιτούµενης έκτασης για τελική 

διάθεση.  

Ένας σταθµός µεταφόρτωσης δυναµικότητας, για παράδειγµα, 600 

τόνων/ηµέρα, καταργεί 130 δροµολόγια απορριµµατοφόρων, ενώ προσθέτει 

περίπου 35 νέα δροµολόγια µε containers. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

µείωση των εκτελουµένων δροµολογίων της τάξης του 25-30%  και µάλιστα, µε 

οµαλή διασπορά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η µείωση αυτή των 

δροµολογίων συνεπάγεται οικονοµικά οφέλη στον ∆ήµο, όπως επίσης καλύτερη 

αξιοποίηση του προσωπικού συλλογής, οικονοµία στα καύσιµα, στη συντήρηση 

και στις επισκευές των οχηµάτων, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, δηλαδή 

µείωση περιβαλλοντικών οχλήσεων, όπως είναι οι οσµές, η σκόνη, η διαρροή 

υγρών, η διασπορά ελαφρών αντικειµένων αλλά και µείωση των αερίων ρύπων 

στην ατµόσφαιρα λόγω της κυκλοφορίας (Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α., 2009).  

Στο σύνολο των 33 ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα, µόλις το 24% 

δήλωσε ότι εξυπηρετείται από Σ.Μ.Α. Πρόκειται για τους ∆ήµους Απολλωνίας, 

Εχεδώρου, Θεσσαλονίκης, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Μενεµένης, Μηχανιώνας 

και Χαλάστρας. Οι ∆ήµοι αυτοί ισοδυναµούν µε το 48% του συνολικού 



∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

 58 

πληθυσµού (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001) που συµµετείχε στην έρευνα, 

γεγονός που αποδίδεται στη συµµετοχή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ο οποίος 

αποτελεί το 40,5% του συνολικού πληθυσµού της έρευνας.   

Ειδικότερα, στο Νοµό Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, 

λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν οι εξής σταθµοί µεταφόρτωσης:  

• Ο Σ.Μ.Α. του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει δυναµικότητα 900 

τόνων/ηµέρα, τρεις πρέσες συµπίεσης και 65 containers των 10 τόνων, 

ώστε να µπορεί να καλύπτει τις ηµερήσιες ανάγκες του ∆ήµου. 

Σηµειώνεται ότι η παραγωγή Α.Σ.Α. στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης ανέρχεται 

ηµερησίως σε 500 περίπου τόνους.  

• Στο ∆ήµο Εχεδώρου υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος 

εφοδιασµένος µε χοάνη και ειδικά οχήµατα και container που 

χρησιµοποιείται ως σταθµός µεταφόρτωσης για τα στερεά απόβλητα των 

∆ήµων Εχεδώρου, Μενεµένης και Χαλάστρας. ∆εν έγινε γνωστό στην Ο.Ε. 

του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. αν έχει λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 

• Οµοίως και στο ∆ήµο Μηχανιώνας, υπάρχει διαµορφωµένος χώρος µε 

χοάνη και ειδικά οχήµατα και container που χρησιµοποιείται ως 

σταθµός µεταφόρτωσης για τα  στερεά απόβλητα του οµώνυµου ∆ήµου. 

∆εν έγινε γνωστό στην Ο.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. αν έχει λάβει τις 

απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 

• Στη Νέα Απολλωνία πρόκειται να κατασκευαστεί Σ.Μ.Α. από τον οποίο 

θα εξυπηρετούνται οι ∆ήµοι Απολλωνίας, Καλλινδοίων και Κορώνειας. O 

νέος Σ.Μ.Α βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης, ενώ µέχρι την 

οριστική κατασκευή του οι παραπάνω ∆ήµοι εναποθέτουν προσωρινά τα 

απόβλητά τους σε συγκεκριµένο χώρο που βρίσκεται στο ∆. Απολλωνίας 

και είναι εφοδιασµένος µε ειδικό container, χωρίς αδειοδότηση.  

• Ο “Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Βορειοδυτικού Τοµέα 

Θεσσαλονίκης” στην Ευκαρπία. Το έργο βρίσκεται στη φάση ανάδειξης 

αναδόχου (έχει ληφθεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) και η 

κατασκευή του θεωρείται πλέον θέµα χρόνου.  Στο Σταθµό αυτό θα 

καταλήγουν τα απορριµµατοφόρα 13 ∆ήµων του βορειοδυτικού τοµέα 

του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Αγίου Παύλου, 

Αµπελοκήπων, Κορδελιού, Ευόσµου, Μενεµένης, Νεαπόλεως, Πολίχνης, 

Σταυρούπολης, Συκεών, Τριανδρίας, Εχεδώρου, Ωραιοκάστρου, 

Ευκαρπίας και το 60% των απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης). Ο 

Σταθµός Μεταφόρτωσης θα έχει δυναµικότητα 1.100 τόνων/ηµέρα. 
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Σήµερα, στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, φτάνουν σε ηµερήσια βάση, περίπου, 

220 απορριµµατοφόρα. Με το νέο Σ.Μ.Α. εκτιµάται ότι τα δροµολόγια 

αυτά θα καταργηθούν και στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης θα καταλήγουν τα 

απορρίµµατα µόνο µέσω των containers, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν 

τα 40. Επιπρόσθετα, µε τη λειτουργία του Σ.Μ.Α. βορειοδυτικού Τοµέα, 

θα επανασχεδιαστεί και η λειτουργία του Σ.Μ.Α. του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, που θα µπορεί να παραλαµβάνει πλέον και τα 

απορρίµµατα ∆ήµων της ανατολικής πλευράς του Νοµού. 

Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων προέκυψε ότι καθηµερινά, το 

σύνολο των απορριµµατοφόρων των ∆ήµων, που συµµετείχαν στην έρευνα, 

διανύουν απόσταση 17.215,50 χιλιοµέτρων. Στην απόσταση αυτή 

συµπεριλαµβάνονται τα δροµολόγια από τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης 

(κάδοι) έως το χώρο της τελικής διάθεσης των απορριµµάτων (δηλαδή το ΧΥΤΑ 

Μαυροράχης). Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των δροµολογίων και η απόσταση 

τελικά που διανύεται από τα απορριµµατοφόρα, εξαρτάται από διάφορες 

παραµέτρους, όπως η χιλιοµετρική απόσταση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης σε σχέση 

µε τη θέση του ∆ήµου, ο αριθµός των µέσων προσωρινής αποθήκευσης των 

Α.Σ.Α. και ο αριθµός των διαθέσιµων απορριµµατοφόρων κάθε ∆ήµου, ο 

πληθυσµός του ∆ήµου και η παραγωγή των Α.Σ.Α./κάτοικο, καθώς και από το 

αν εξυπηρετούνται ή όχι από Σ.Μ.Α. Από τα δροµολόγια αυτά, όπως προκύπτει 

από το Σχήµα 8.1, το 20% αντιστοιχεί σε δροµολόγια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

τα απορριµµατοφόρα και οι τράκτορες του οποίου διανύουν καθηµερινά 3.400 

χιλιόµετρα. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (∆ήµος Θεσσαλονίκης, 

2009), αν δεν λειτουργούσε ο σταθµός µεταφόρτωσης τα απορριµµατοφόρα θα 

διένυαν καθηµερινά 4.250 χιλιόµετρα, δηλαδή 238.000 χιλιόµετρα επιπλέον 

κάθε χρόνο! Στην πλειοψηφία των ∆ήµων τα απορριµµατοφόρα διανύουν έως 

και 500 χιλιόµετρα την ηµέρα, ενώ µετά το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, οι ∆ήµοι των 

οποίων τα απορριµµατοφόρα οχήµατα διανύουν τη µεγαλύτερη απόσταση 

καθηµερινά, είναι οι ∆ήµοι Καλαµαριάς, Θερµαϊκού και Εχεδώρου (περίπου 

1.300 χιλιόµετρα/ηµέρα). Το γεγονός αυτό, ενδεχοµένως, οφείλεται, για µεν το 

∆ήµο Καλαµαριάς, ότι είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος σε πληθυσµό ∆ήµος της 

έρευνας και βρίσκεται σε µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από τον ΧΥΤΑ, κάτι 

που ισχύει µερικώς και για το ∆ήµο Θερµαϊκού (6ος µεγαλύτερος ∆ήµος σε 

πληθυσµό, µεγαλύτερη απόσταση από το ΧΥΤΑ), ενώ για το ∆ήµο Εχεδώρου ότι 
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παρουσιάζει από τους µεγαλύτερους δείκτες στην παραγωγή Α.Σ.Α. ανά κάτοικο 

(675,7 κιλά/κάτοικο/έτος). 
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Σχήµα 8.1. Απόσταση (σε χλµ) που διανύεται καθηµερινά από τα 
απορριµµατοφόρα για την µεταφορά των Α.Σ.Α. κάθε ∆ήµου, 
από τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης έως το ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης. 

 

8.2. Επεξεργασία, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών 

       αποβλήτων  
 

Τα ογκώδη απόβλητα ανήκουν στην κατηγορία 20 των δηµοτικών 

αποβλήτων, όπως αυτά καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και 

συγκεκριµένα, στην υποκατηγορία 200307. Σε αυτά ανήκουν τα έπιπλα, τα 

στρώµατα, τα ξύλινα κουφώµατα, τα µεταλλικά αντικείµενα, τα κλαδιά κ.τ.λ. 

Πριν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, η διάθεση των ογκωδών αποβλήτων 

γίνονταν απευθείας στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριµµάτων 

χωρίς καµία προηγουµένως επεξεργασία. Η αδειοδότηση, όµως, του ΧΥΤΑ 

Μαυροράχης καθορίζει ότι κατά τη φάση της λειτουργίας του δεν θα µπορεί να 

δέχεται ογκώδη στερεά απόβλητα ούτε και τα αδρανή κατασκευών, παρά µόνο 

επεξεργασµένα.  
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Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, πριν την τελική διάθεση των 

ογκωδών αποβλήτων, είναι η παρακάτω:  

� Αποθήκευση/συγκέντρωσή τους (και υπολειµµάτων πρασίνου) σε κάποιον 

ειδικά διαµορφωµένο χώρο. 

� Κατακερµατισµό µε τον κατάλληλο εξοπλισµό, π.χ. λειοτεµαχιστές. 

� Λειοτεµαχισµό των αδρανών, ώστε να επιτευχθεί µείωση του όγκου των προς 

µεταφορά απορριµµάτων και ως εκ τούτου µείωση, τόσο του οικονοµικού 

κόστους, όσο και  του περιβαλλοντικού.  

� ∆ιάθεση του επεξεργασµένου τελικού προϊόντος στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

Σηµειώνεται ότι οι ∆ήµοι, που δεν διαθέτουν το συγκεκριµένο εξοπλισµό για την 

επεξεργασία των ογκωδών αποβλήτων τους, έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν 

συνεργασίες µε εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.  

Σε ερώτηση της παρούσας έρευνας, εάν οι ∆ήµοι έχουν συνάψει κάποιου 

είδους συνεργασία για τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων, το 45% των 

συµµετεχόντων ∆ήµων απάντησαν θετικά (15 ∆ήµοι στους 33). Από την 

αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων συγκεντρώθηκαν δεδοµένα που αφορούν 

την παραπάνω συνεργασία, όπως επίσης το όνοµα της εταιρείας και το κόστος 

της συνεργασίας, τα οποία και συνοψίζονται στον Πίνακα 8.1. ∆ιευκρινίζεται ότι 

ορισµένοι ∆ήµοι του Πίνακα 8.1, ενώ απάντησαν θετικά στην ερώτηση, δεν 

έδωσαν κάποια περαιτέρω στοιχεία για τις σχετικές συνεργασίες (όπως οι ∆ήµοι 

Επανοµής, Εχεδώρου και Μενεµένης).  

Από τον Πίνακα 8.1, διαπιστώνεται, µε σχετική επιφύλαξη, µικρή σχετικά 

απόκλιση στο κόστος επεξεργασίας. Οι ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις 

αποδίδονται στην έλλειψη λεπτοµερών στοιχείων που αφορούν τις εν λόγω 

συνεργασίες, αλλά και στις διαφοροποιηµένες συνεργασίες που έχουν συνάψει 

οι ∆ήµοι. Συγκεκριµένα, οι ∆ήµοι Αµπελοκήπων και Θερµαϊκού δηλώνουν 

κόστος συνεργασίας µόνο για την επεξεργασία των ογκωδών (ουσιαστικά αφορά 

στην ενοικίαση του λειοτεµαχιστή) και όχι για τη µεταφορά και διάθεσή τους 

στο ΧΥΤΑ και δηλώνουν ότι το κόστος ανέρχεται σε 900 µε 950 €/ηµέρα, ενώ ο 

∆ήµος Θεσσαλονίκης µε παρόµοια µορφή συνεργασίας δηλώνει κόστος             

5,5 €/τόνο. Η πλειοψηφία των ∆ήµων έχουν δηλώσει πλήρη συνεργασία 

(µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) µε εταιρίες και το κόστος για τις 

περιπτώσεις αυτές κυµαίνεται από 17€ έως 23€/τόνο. Τέλος, ο ∆ήµος Πυλαίας 

στο ετήσιο κόστος της συνεργασίας που έχει συνάψει µε ιδιωτική εταιρεία 

συµπεριλαµβάνει την επεξεργασία και των αδρανών. 
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Πίνακας 8.1.  Συνεργασία ∆ήµων του νοµού µε εταιρίες  για τη διαχείριση των 
ογκωδών αποβλήτων. 

 

 ∆ήµος Όνοµα 
Εταιρείας 

Κόστος 
επεξεργασίας 

Παρατηρήσεις 

Αµπελοκήπων - 900 €/ηµέρα Συνεργασία µόνο για την 
επεξεργασία και όχι για τη 
µεταφορά και διάθεση 

Επανοµής - - - 

Ευόσµου - 19,5 €/τόνο Η εταιρεία ανακυκλώνει 
ποσοστό 30% και το υπόλοιπο 
επεξεργασµένο οδηγείται στο 

ΧΥΤΑ 

Εχεδώρου - - - 

Θερµαϊκού - 950 €/ηµέρα Συνεργασία µόνο για την 
επεξεργασία και όχι για τη 
µεταφορά και διάθεση 

Θεσσαλονίκης - 5,5 €/τόνο Συνεργασία µόνο για τον 
θρυµµατισµό 

Καλαµαριάς - 20,0 €/τόνο Για την επεξεργασία και τη 
διάθεση στο ΧΥΤΑ 

Κορώνειας - - Βρίσκεται σε επερχόµενη 
συνεργασία µε την “TRIAS 

ECO” 

Μενεµένης - - - 

Μηχανιώνας - - Βρίσκεται στη διαδικασία 
έγκρισης για σύναψη 

σύµβασης για τη διαχείριση 
των ογκωδών 

Νεαπόλεως ΤΖΙΛΑΛΗΣ Α.Ε. 19 €/τόνο - 

Πεύκων ECO TRIAS 17,5 €/τόνο - 

Πολίχνης Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. 

17 €/τόνο - 

Πυλαίας - 145.000 
€/χρόνο 

Περιλαµβάνεται και η 
επεξεργασία των Α.Ε.Κ.Κ. 

Συκεών ECO TRIAS 23 €/τόνο Για µεταφορά, επεξεργασία και 
διάθεση 

Τριανδρίας ECO TRIAS 19,5 €/τόνο Για µεταφορά, επεξεργασία και 
διάθεση 

Χαλκηδόνας - - Βρίσκεται σε επερχόµενη 
συνεργασία µε την “TRIAS 

ECO 

Ωραιοκάστρου - - Θρυµµατισµός και διάθεση στο 
ΧΥΤΑ 
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Οι απαντήσεις των 33 ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα για τις 

προσωρινές θέσεις απόρριψης/συγκέντρωσης (όχι τις θέσεις της τελικής τους 

διάθεσης) των ογκωδών αποβλήτων τους απεικονίζονται οµαδοποιηµένες στο 

Σχήµα 8.2.     

6%

18%
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ΣΠΟΥΠΙ∆ΟΤΟΠΟ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΑΛΑΝΑ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΑ CONTAINER

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

 

Σχήµα 8.2.    Θέσεις προσωρινής συγκέντρωσης των ογκωδών αποβλήτων (όχι 
τελική διάθεση) 33 ∆ήµων του Ν. Θεσσαλονίκης. 

 

Ειδικότερα, από το Σχήµα 8.2 διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα αξιοσηµείωτο 

ποσοστό των ∆ήµων που δεν απάντησαν στο σχετικό ερώτηµα και συγκεκριµένα, 

οι 15 στους 33 ∆ήµους (ποσοστό 46%) δεν έδωσαν πληροφορίες για την 

προσωρινή απόρριψη/συγκέντρωση των ογκωδών αποβλήτων τους. 

Αναλυτικότερα, από το Σχήµα 8.2 προκύπτει ότι η προσωρινή 

απόρριψη/συγκέντρωση των ογκωδών αποβλήτων γίνεται σε: 

� ποσοστό 6% σε σκουπιδότοπο του ∆ήµου,  

� ποσοστό 9% σε ειδικά containers,  

� ποσοστό 18% σε ειδικό χώρο του ∆ήµου (αλάνα), 

� ποσοστό 21% σε εγκαταστάσεις της εταιρίας, και  

� σ’ ένα µικρότερο ποσοστό σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους στους ∆ήµους 

τους.  

� Υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό ∆ήµων (5 στους 33) που ενώ δεν δήλωσαν 

κάποια συνεργασία για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, απάντησαν ότι 

απορρίπτουν/ συγκεντρώνουν τα ογκώδη τους σε κάποια 

αλάνα/σκουπιδότοπο του ∆ήµου τους (βλέπε Κεφάλαιο 7).  

Ενδιαφέρον, επίσης, έχει και η ερώτηση για το αν γνωρίζουν οι ∆ήµοι ποιος 

είναι ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων των ογκωδών αποβλήτων. Θετικά 
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απάντησαν µόνο 15 ∆ήµοι, που δήλωσαν το ΧΥΤΑ Μαυροράχης, και είναι 

µερικοί από αυτούς που έχουν συνάψει κάποιας µορφής συνεργασία για τη 

διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων τους. 

 

8.3. Επεξεργασία, µεταφορά και διάθεση των αποβλήτων 

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.).  
  

Τα αδρανή απόβλητα ή αλλιώς οικοδοµικά απορρίµµατα, ταξινοµούνται 

στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α., 2000) µε τον κωδικό 17 00 00 

ως Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.). 

Συγκεκριµένα, η ταξινόµησή τους έχει ως εξής: 

� 17 01 00 Σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια, κεραµικά και υλικά µε βάση 

γύψο. 

� 17 02 00 Ξύλο, γυαλί, πλαστικό. 

� 17 03 00 Άσφαλτος, πίσσα και προϊόντα πίσσας. 

� 17 04 00 Μέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους). 

� 17 05 00 Χώµατα και µπάζα εκσκαφών. 

� 17 06 00 Μονωτικά υλικά. 

� 17 07 00 Απόβλητα µικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

 Η ποσότητα των Α.Ε.Κ.Κ. ανέρχεται στην Ε.Ε. σε 300 εκατοµµύρια τόνους 

ετησίως, ενώ περίπου το 75% από τις ποσότητες αυτές οδηγείται σε χώρους 

ΧΥΤΑ (αδρανών), µε αποτέλεσµα να καταλαµβάνουν σηµαντικό χώρο, παρόλο 

που τα περισσότερα από αυτά είναι ανακυκλώσιµα υλικά και µπορούν να 

αποτελέσουν πρώτη ύλη για τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Σηµειώνεται ότι ειδικά στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ουσιώδης προσπάθεια για 

την ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ., ενώ η απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ οικιακών (ΧΥΤΑ 

Μαυροράχης) απαγορεύεται. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 

29407/02, προβλέπεται για το σκοπό αυτό  δηµιουργία ειδικού και διακριτού 

χώρου υγειονοµικής ταφής αδρανών.  

Η ανάγκη για ανακύκλωση των αδρανών αποβλήτων υπαγορεύεται από το 

γεγονός ότι: 

α. Η πλειονότητα των αποβλήτων αποτελεί εν δυνάµει χρήσιµο υλικό που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξοικονόµηση των αντίστοιχων 

παρθένων πρώτων υλών. 

β.  Η διάθεση αδρανών σε ΧΥΤΑ οικιακών απαγορεύεται. 
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Ο πυρήνας όλων των τεχνολογιών ανακύκλωσης των αδρανών αποβλήτων 

βασίζεται στις διεργασίες θραύσης-κοσκίνησης. ∆εδοµένου ότι το εισερχόµενο 

ρεύµα είναι ιδιαίτερα ετερογενές, η διεργασία συνδυάζεται συχνά µε κάποιο 

σύστηµα διαχωρισµού (Πασχάλη–Μάνου και συνεργάτες, 2005). 

Σε σχετική ερώτηση αν οι ∆ήµοι έχουν συνάψει κάποιου είδους συνεργασία 

για τη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων, θετικά απάντησε µόνο το 33% των 

∆ήµων, δηλαδή οι 11 στους 33. Αναλυτικά, τα στοιχεία της συνεργασίας 

συνοψίζονται στον Πίνακα 8.2  

 
Πίνακας 8.2.   ∆ήµοι του Ν. Θεσσαλονίκης που δήλωσαν συνεργασία µε 

εταιρείες για τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. 
 

 ∆ήµος Όνοµα 
Εταιρείας 

Κόστος 
επεξεργασίας 

Παρατηρήσεις 

(όπως δηλώθηκαν) 

Επανοµής - - - 

Ευόσµου - 11,5 €/τόνο Η εταιρεία ανακυκλώνει το 
30% και το υπόλοιπο 
70%επεξεργασµένο 
οδηγείται στο ΧΥΤΑ 

Εχεδώρου - - - 

Θεσσαλονίκης - 5,5 €/τόνο Συνεργασία µόνο για τον 
θρυµµατισµό 

Καλαµαριάς - 4,0 €/τόνο Για την αξιοποίηση και 
ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ. 
(όχι για την φόρτωση και 

µεταφορά) 

Πεύκων ECO TRIAS 17,5 €/τόνο - 

Πολίχνης Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. 

12,0 €/τόνο - 

Πυλαίας - 145.000€/χρόνο Περιλαµβάνονται και τα 
ογκώδη 

Συκεών ECO TRIAS 6,0 €/τόνο Για µεταφορά, επεξεργασία 
και διάθεση 

Τριανδρίας ECO TRIAS 12,0 €/τόνο Για µεταφορά, ανακύκλωση, 
επεξεργασία και διάθεση στο 

ΧΥΤΑ 

Ωραιοκάστρου - - Για µεταφορά σε χώρο της 
εργολάβου εταιρείας 

 

Από τον Πίνακα 8.2 διαπιστώνονται αποκλίσεις στα κόστη διαχείρισης των 

αδρανών αποβλήτων, κάτι βέβαια που ενδεχοµένως να οφείλεται στις 

διαφορετικές συµβάσεις που έχουν συνάψει οι ∆ήµοι, όπως και στην περίπτωση 

των ογκωδών αποβλήτων. Φαίνεται όµως ότι η επεξεργασία των αδρανών 
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κοστίζει λιγότερο από αυτήν των ογκωδών. Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι έντεκα 

∆ήµοι που δήλωσαν συνεργασία µε εταιρίες για τα αδρανή έχουν συνάψει στο 

σύνολό τους συµφωνίες και για τα ογκώδη απόβλητά τους. 

Σε ερώτηση αναφορικά µε το χώρο διάθεσης των αδρανών (για επεξεργασία 

ή µη) οι ∆ήµοι ανταποκρίθηκαν συνοπτικά µε τις απαντήσεις του Σχήµατος 8.3. 

3%

15%

12%

70%

ΣΠΟΥΠΙ∆ΟΤΟΠΟ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΑΛΑΝΑ)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ /∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

 

Σχήµα 8.3. Θέσεις που συγκεντρώνουν οι ∆ήµοι τα αδρανή απόβλητά τους. 

 

Όπως και στην περίπτωση των ογκωδών αποβλήτων, έτσι και για τα αδρανή 

κατασκευαστικά, το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων ∆ήµων στην 

έρευνα, και συγκεκριµένα, το 70% αυτών (23 από τους 33), δεν δήλωσαν τη 

θέση που απορρίπτουν τα αδρανή απόβλητά τους. Από τους ∆ήµους που 

δήλωσαν ότι έχουν συνεργασία µε ιδιώτη – επιχείρηση για τη διαχείριση των 

αδρανών τους (Πίνακας 8.2) οι 7 (∆ήµοι Επανωµής, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκης, 

Καλαµαριάς, Πεύκων, Πολίχνης και Πυλαίας) δεν δήλωσαν το χώρο 

προσωρινής διάθεσης και οι υπόλοιποι δήλωσαν ως χώρο τελικής διάθεσης τις 

εγκατσάσεις της εταιρείας.  

Οι υπόλοιποι ΟΤΑ που αποτελούν το 18% των απαντήσεων (15%+3%)  

δήλωσαν ως χώρο απόρριψης κάποια αλάνα ή/και σκουπιδότοπο του ∆ήµου, 

και δεν έχουν δηλώσει κάποια µορφή διαχείρισης για τα αδρανή 

κατασκευαστικά απόβλητά τους. 
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9. 
 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

 

 

 

9.1.  θεσµικό Πλαίσιο και ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 

στην Ε.Ε.  

 

Το θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον και τη διαχείριση των στερεών 

απορριµµάτων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε εθνικό επίπεδο 

συνοψίζεται στον Πίνακα 9.1. Σε επίπεδο Ε.Ε., η νέα Οδηγία Πλαίσιο 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ήρθε να 

αντικαταστήσει παλαιότερες οδηγίες αλλά και να θεσπίσει µέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εµποδίζοντας ή 

µειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης 

αποβλήτων, και περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων 

και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της. 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να 

διαφοροποιείται µεν από χώρα σε χώρα, αλλά η στρατηγική της διαχείρισης των 

Α.Σ.Α., όπως έχει θεσπιστεί, µε την µορφή Οδηγιών, έχει υποχρεώσει τα Κράτη-

Μέλη να ακολουθήσουν ορισµένους βασικούς άξονες. Συγκεκριµένα, ο κύριος 

στόχος της στρατηγικής της Ε.Ε. είναι να µετατρέψει την Ευρώπη σε κοινωνία 

της ανακύκλωσης, δηλαδή επιδιώκει να προλάβει τη δηµιουργία των 

αποβλήτων και όπου αυτό δεν πραγµατοποιείται, να χρησιµοποιεί τα απόβλητα 

ως πόρο (ΜΕΜΟ/05/496, Βρυξέλλες, 2005).    

Η πολιτική αυτή, γνωστή και ως ιεράρχηση δράσεων (ΙΣΤΑΜΕ, 2007), 

καθορίζει, ως πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη δηµιουργίας απορριµµάτων, 

δηλαδή τη µείωση τους στην πηγή παραγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται µε διάφορα 

µέσα, όπως περιορισµούς στην χρήση συγκεκριµένων ουσιών, αύξηση της τιµής 

της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, θέσπιση κινήτρων για ενθάρρυνση 

ορθολογικής αγοράς και εφαρµογή κατάλληλων συστηµάτων, όπως π.χ. είναι το 

PAYT (Pay As You Throw).  
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Πίνακας  9.1.   Θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

που ισχύει στην E.E. και στην Ελλάδα. 
 

Νοµοθεσία Κατηγορία Τύπος Αριθµός Παρατήρηση 

Ευρωπαϊκή «Για τα απόβλητα και την 
κατάργηση ορισµένων 

οδηγιών» 

Οδηγία 2008/98 Κατάργηση 
προηγούµενων 

οδηγιών 

Εθνική «Μέτρα και Όροι για τη 
∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός 

∆ιαχείρισης» 

Κ.Υ.Α 50910/2727/22.12.2003/ 
ΦΕΚ 1909Β 

Κατήργησε τις εξής 
ΚΥΑ: 

• 69728/824/96 

• 113944/97 

• 14312/1302/2000 

Εθνική «Κατάρτιση Πλαισίου 
Προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων 
διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Κ.Υ.Α 114218/17.11.1997/ 
ΦΕΚ 1016Β 

 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/31  

Εθνική 

«Περί Υγειονοµικής 
Ταφής» 

 
Η.Π. 29407/3508/2002  

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/12 Συµπλήρωσε την 
αρχική 94/62 

Εθνική 

«Περί συσκευασιών και 
απορριµµάτων 
συσκευασίας» Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 Τροποποίησε τον 

Ν.2939/01 

Ευρωπαϊκή «Εναλλακτική ∆ιαχείριση 
Αποβλήτων» 

Οδηγία 2000/53  

Νόµος 2939/2001  

82/2004 Λιπαντικά Έλαια 

109/2004 Ελαστικά Οχηµάτων 

116/2004 Οχήµατα τέλους 
κύκλου ζωής 

115/2004 Ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές 

 
 

Εθνική 
 

 
 

«Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων» 

 
 
 

Π.∆. 

117/2004 Απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού  

 

Ακολουθεί στην ιεραρχία των δράσεων η ανάκτηση των αδρανών υλικών, 

δηλαδή η  επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών και η ανακύκλωση τους. Με 

τον όρο “Επαναχρησιµοποίηση” νοείται κάθε διεργασία, µέσω της οποίας οι 

συσκευασίες που έχουν µελετηθεί και σχεδιαστεί, για να εκπληρώσουν κατά 

την διάρκεια του κύκλου ζωής τους ένα ελάχιστο αριθµό διαδροµών ή 

επιστροφών, αναπληρώνονται ή χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό, που 

έχουν σχεδιαστεί. Οι επαναχρησιµοποιηµένες αυτές συσκευασίες γίνονται 

απορρίµµατα συσκευασίας, όταν πάψουν να υπόκεινται σε 

επαναχρησιµοποίηση. Ο όρος “Ανακύκλωση” σηµαίνει την επαναεπεξεργασία 

σε διαδικασία παραγωγής των απορριµµάτων υλικών προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν για τον αρχικό ή άλλους σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης 

της οργανικής ανακύκλωσης, αλλά εξαιρουµένης της ανάκτησης ενέργειας 

(Τ.Ε.Ε., 2006).  
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Στη συνέχεια της ιεραρχίας βρίσκεται η ανάκτηση της ενέργειας και στην 

τελευταία θέση η υγειονοµική ταφή. Η ανάκτηση ενέργειας δε συµβάλλει στην 

ανάκτηση υλικών, πλην των αδρανών και των µετάλλων (σίδηρος – αλουµίνιο), 

ενώ η υγειονοµική ταφή δεν συµβάλλει ούτε στην ανάκτηση υλικών ούτε και 

στην εξοικονόµηση ενέργειας.  

Συνεπώς, και οι δύο αυτές µέθοδοι υστερούν έναντι της ανακύκλωσης που 

έχει προτεραιότητα µαζί µε τις πολιτικές µείωσης των παραγόµενων αποβλήτων. 

Τα απορρίµµατα θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την έννοια του άχρηστου 

προϊόντος. Οι σύγχρονες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα ανάκτησης υλικών 

και ενέργειας, ώστε το τελικό προϊόν που αποµένει να είναι περιορισµένο σε 

όγκο και βάρος και να διατίθεται ως υπόλειµµα πλέον και όχι ως απόρριµµα 

στους χώρους εδαφικής διάθεσης.  

Παρότι, όµως η Ε.Ε., έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές για τη 

διαχείριση των Α.Σ.Α. (Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα 2008/98/ΕΚ), 

στα Κράτη–Μέλη παρατηρούνται διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγµα στις 

παραγόµενες κατ’ άτοµο ποσότητες Α.Σ.Α. και στη ποιοτική σύνθεσή τους, αλλά 

και στις µεθόδους διαχείρισης τους, όπου στο θέµα αυτό η διαφοροποίηση 

είναι εντονότερη, όπως προκύπτει από το Σχήµα 9.1 (Λαζαρίδη, 2008).  
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Σχήµα 9.1.  ∆ιαχείριση Α.Σ.Α. και ποσοστά ανακύκλωσης σε επιλεγµένες 
χώρες  της Ε.Ε. (Λαζαρίδη, 2008). 

 
Από το Σχήµα 9.1 διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα εφαρµόζει την υγειονοµική 

ταφή ως κύρια µέθοδο διάθεσης των Α.Σ.Α. (ποσοστό >90%). Επίσης, 
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διαπιστώνεται µεταξύ των 12 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που συγκρίνονται, ότι η 

Ελλάδα παρουσιάζει τα χαµηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, ενώ οι µέθοδοι της 

θερµικής επεξεργασίας  και της κοµποστοποίησης δεν συµµετέχουν στο σχήµα 

εφόσον βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο.  

 

9.2. Εναλλακτική ∆ιαχείριση Συσκευασιών  
 

9.2.1. ∆ράσεις Ανακύκλωσης 
 

Τον Αύγουστο του 2001 µε την ψήφιση από το Εθνικό Κοινοβούλιο του 

Νόµου 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/τ.Α/6-8-2001) ενσωµατώθηκε στο Εθνικό µας 

δίκαιο η Οδηγία 94/62/ΕΚ περί «Συσκευασιών και Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισµός 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) 

και τέλος, κατέστη υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

στη χώρα µας. Ο Νόµος καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην 

αγορά και όλα τα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τη 

βιοµηχανία, το εµπόριο, τα γραφεία, τα καταστήµατα, τις υπηρεσίες, τα 

νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία 

αποτελούνται.  

 Οι στόχοι που καθορίζονται µε το ν.2939/2001 είχαν χρονικό ορίζοντα 

µέχρι το τέλος του 2005 και ήταν: 

• Αξιοποίηση τουλάχιστον το 50% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας. 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον του 25% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας. 

• Ανακύκλωση τουλάχιστον του 15% κατά βάρος κάθε υλικού συσκευασίας. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Νόµο 2939/2001, όλες οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στη χώρα µας και παράγουν ή εισάγουν συσκευασµένα προϊόντα, 

τα οποία στη συνέχεια τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται πλέον 

να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους. 

Παράλληλα, εκτός από τους ∆ιαχειριστές Συσκευασίας, νοµικά υπόχρεοι είναι 

και οι Ο.Τ.Α., οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για την εναλλακτική διαχείριση 

των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία µε τα συστήµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 8, ν.2939/2001).  

Σηµειώνεται ότι η Οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2004/12/ΕΚ, ώστε µε τον καθορισµό νέων ποσοτικών στόχων για την 

αξιοποίηση και την ανακύκλωση κάθε επιµέρους υλικού των αποβλήτων των 
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συσκευασιών και την πρόβλεψη της λήψης πρόσθετων προληπτικών µέτρων για 

τη διαχείριση των συσκευασιών, να διασφαλίζεται πληρέστερα και πιο 

αποτελεσµατικά η επίτευξη των τιθέµενων στόχων. Η Οδηγία 2004/12/ΕΚ 

ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο µε την Κ.Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 

286/τ.Β/2-3-2007).  

Σηµειώνεται, επίσης, ότι έχουν εκδοθεί διάφορες Κοινοτικές Αποφάσεις που 

ρυθµίζουν επιµέρους θέµατα σχετικά µε τις συσκευασίες και τα απόβλητα 

συσκευασίας, οι οποίες είναι οι εξής:  

• Η 1997/129/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για 

τον καθορισµό συστήµατος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα 

µε την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών.  

• Η 1999/177/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 1999 

σχετικά µε την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες 

και κιβώτια, όσον αφορά στα επίπεδα συγκέντρωσης που καθορίζει η 

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών. 

• Η 2001/171/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2001, 

για τον καθορισµό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά στις γυάλινες 

συσκευασίες σε σχέση µε τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων που 

θεσπίζονται στην Οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά µε τις συσκευασίες και τα 

απορρίµµατα συσκευασίας.  

• Η 2001/524/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά 

µε τη δηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων ΕΝ 13428:2000, 

ΕΝ 13429:2000, ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ 13432:2000 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της 

εφαρµογής της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα 

απορρίµµατα συσκευασίας. 

• Η 2005/270/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2005 για τον 

καθορισµό των πινάκων του συστήµατος βάσεων δεδοµένων σύµφωνα µε 

την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας. 

• Η 2006/340/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2006 για την 

τροποποίηση της Απόφασης 2001/171/ΕΚ µε σκοπό την παράταση της 

ισχύος των όρων παρέκκλισης για τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση µε τα 

επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων µετάλλων που θεσπίζει η Οδηγία 

94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
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• Η 2005/C 44/13 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρµογής 

της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα 

απορρίµµατα συσκευασίας. 

Τον ∆εκέµβριο του 2001, βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις που, 

είτε διαθέτουν συσκευασµένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε 

κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες ίδρυσαν την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) στο µετοχικό κεφάλαιο της 

οποίας συµµετέχουν µε ποσοστό 65% οι Υπόχρεοι ∆ιαχειριστές (µέσω της 

εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») και µε 

35% οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µέσω της ΚΕ∆ΚΕ) (Εναλλακτική 

∆ιαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, 2009). 

Η Ε.Ε.Α.Α. ανέπτυξε και υλοποιεί το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Σ.Σ.Ε.∆.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) το οποίο εγκρίθηκε 

τον Φεβρουάριο του 2003 από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε την Υπουργική Απόφαση  

106453/20-02-2003. Τον Μάρτιο του 2009 το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. επικύρωσε την 

ανανέωση της λειτουργίας του συστήµατος και για δεύτερη εξαετία, δηλαδή για 

την περίοδο 2009–2015 µε την υπ’ αριθµόν 118019/18-3-09 Υπουργική 

Απόφαση (Ε.Ε.Α.Α., 2009).  

Εντός του 2009 αδειοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (πλέον ΥΠΕΚΑ) νέο 

Σ.Σ.Ε.∆. για τα απόβλητα συσκευασίας µε την επωνυµία «ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Η αξιοποίηση της συνεργασίας των Ο.Τ.Α. µε το νέο αυτό 

σύστηµα δεν περιλαµβάνεται στο έργο της παρούσας Ο.Ε., εφόσον δεν 

καταγράφηκε και στα ερωτηµατολόγια η συνεργασία των Ο.Τ.Α. µε το νέο 

σύστηµα. Στο σχέδιο νόµου για την αναθεώρηση του Ν. 2939/01 σύµφωνα µε 

το σχέδιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο περιλαµβάνει ρυθµίσεις ελέγχου των 

υποχρεώσεων και της άδειας των Σ.Σ.Ε.∆., εφόσον η αδειοδότηση του νέου 

Σ.Σ.Ε.∆. δηµιούργησε ελλείµµατα στην εξυπηρέτηση των Ο.Τ.Α. του νοµού και 

καθυστερήσεις στη συνεργασίας τους µε την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.  

Όπως προαναφέρθηκε το 2004 εκδόθηκε η Οδηγία 2004/12/ΕΚ, η οποία 

ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο µε την  Κ.Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 

286/τ.Β/2-3-2007) και η οποία έθεσε νέους στόχους για την ανακύκλωση των 

συσκευασιών µέχρι το τέλος του 2011 και συγκεκριµένα (Ραζής, 2009): 

•  Αξιοποίηση τουλάχιστον του 60% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας. 

•  Ανακύκλωση τουλάχιστον του 55–80% κατά βάρος των αποβλήτων 

συσκευασίας. 
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•  Ανακύκλωση τουλάχιστον: 60% κατά βάρος για το γυαλί 

60% κατά βάρος για το χαρτί και το χαρτόνι 

50% κατά βάρος για τα µέταλλα 

15% κατά βάρος για το ξύλο 

22,5% κατά βάρος για τα πλαστικά. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για την ανάπτυξη 

δράσεων  ανακύκλωσης. Στο Νοµό Θεσσαλονίκης, οι δράσεις αυτές, όπως και η 

διαχείριση των Α.Σ.Α. πραγµατοποιούνται από τους Ο.Τ.Α., οι οποίοι για τον 

σκοπό αυτό συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Α.Α., είτε µέσω του Συνδέσµου Ο.Τ.Α. 

Νοµού Θεσσαλονίκης (Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.), είτε έχουν απευθείας συνεργασία µαζί της. 

Όλοι οι ∆ήµοι που συµµετείχαν στην έρευνα υλοποιούν δράσεις 

ανακύκλωσης. Στην ερώτηση, αν συνεργάζονται µε το Σ.Σ.Ε.∆. της Ε.Ε.Α.Α., 

είτε απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α., είτε µέσω του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. οι ∆ήµοι απάντησαν 

ότι σε ποσοστό  67% συνεργάζονται µε το Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. και σε ποσοστό 33% 

απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α. (Σχήµα 9.2). 

 

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.

67%

Ε.Ε.Α.Α. 

33%

 

 

Σχήµα 9.2. Συνεργασίες Ο.Τ.Α. στο Ν. Θεσσαλονίκης για τη δράση 
ανακύκλωσης των Α.Σ.Α. που υλοποιούν. 

 

Από τους 33 συνολικά συµµετέχοντες ∆ήµους στην έρευνα, οι 11 έχουν 

απευθείας συνεργασία µε το Σ.Σ.Ε.∆. της Ε.Ε.Α.Α. (κάλυψη συνολικού 

πληθυσµού: 356.300 κάτοικοι), ενώ για τους υπόλοιπους 22, το  πρόγραµµα 

ανακύκλωσης το έχει αναλάβει ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. (κάλυψη συνολικού πληθυσµού: 

712.795 κάτοικοι). Από τους ∆ήµους αυτούς, οι ∆ήµοι Αµπελοκήπων, Συκεών 

και Χαλάστρας δήλωσαν ότι έχουν ήδη συνάψει σύµβαση µε την Ε.Ε.Α.Α. ενώ 

οι ∆ήµοι Εχεδώρου, Καλλινδοίων, Λαχανά και Μαδύτου, δήλωσαν ότι έχουν 

πρόθεση να συνάψουν συνεργασία απευθείας µε το Σ.Σ.Ε.∆. της Ε.Ε.Α.Α. 

(Πίνακας 9.2). 
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Πίνακας 9.2. Συνεργασίες ∆ήµων Ν. Θεσσαλονίκης για ανακύκλωση Σ.Α. 
 

∆ήµος Συνεργασία µε 
την Ε.Ε.Α.Α. 
µέσω του   

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. 

Συνεργασία 
απευθείας 
µε την  
Ε.Ε.Α.Α. 

Σύναψη ή Πρόθεση 
σύναψης συνεργασίας 
απευθείας µε Ε.Ε.Α.Α. 

Αγίου Αθανασίου ΝΑΙ - - 

Αγίου Γεωργίου ΝΑΙ - - 

Αµπελοκήπων ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Απολλωνίας ΝΑΙ - - 

Βασιλικών - ΝΑΙ - 

Ελευθερίου – Κορδελιού ΝΑΙ - - 

Επανοµής - ΝΑΙ - 

Ευόσµου ΝΑΙ - - 

Εχεδώρου ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Θερµαϊκού - ΝΑΙ - 

Θέρµης - ΝΑΙ - 

Θεσσαλονίκης ΝΑΙ - - 

Καλαµαριάς - ΝΑΙ - 

Καλλιθέας - ΝΑΙ - 

Καλλινδοίων ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Κορώνειας ΝΑΙ - - 

Κουφαλίων ΝΑΙ - - 

Λαγκαδά - ΝΑΙ - 

Λαχανά ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Μαδύτου ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Μενεµένης ΝΑΙ - - 

Μηχανιώνας - ΝΑΙ - 

Μίκρας - ΝΑΙ - 

Νεαπόλεως ΝΑΙ - - 

Πευκών - ΝΑΙ - 

Πολίχνης ΝΑΙ - - 

Πυλαίας - ΝΑΙ - 

Σοχού ΝΑΙ - - 

Συκεών ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Τριανδρίας ΝΑΙ - - 

Χαλάστρας ΝΑΙ - ΝΑΙ 

Χαλκηδόνος ΝΑΙ - - 

Ωραιοκάστρου ΝΑΙ - - 
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9.2.2. Μέσα προσωρινής αποθήκευσης υλικών προς ανακύκλωση: 

 Χωρητικότητα, χωροθέτηση και συχνότητα αποκοµιδής. 
 

Σχετικά µε τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) των υλικών 

ανακύκλωσης, παρατηρείται µια ουσιαστική διαφοροποίηση µεταξύ των ∆ήµων 

που  συνεργάζονται απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α. και εκείνων που συνεργάζονται 

µε την Ε.Ε.Α.Α. µέσω του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.  

 

α.  ∆ήµοι που αναπτύσσουν ανακύκλωση σε συνεργασία απευθείας µε το Σ.Σ.Ε.∆. 

της Ε.Ε.Α.Α.  

 

Το Σ.Σ.Ε.∆. που υλοποιεί η Ε.Ε.Α.Α. ακολουθεί µια τυποποίηση στο θέµα 

των κάδων ανακύκλωσης δηλαδή διαθέτει έναν κάδο για όλα τα ανακυκλώσιµα 

υλικά (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, αλουµίνιο, λευκοσίδηρος και γυαλί). Ο κάδος 

αυτός έχει συγκεκριµένο χρώµα µπλε, είναι πλαστικός και έχει σχετικά 

τυποποιηµένο όγκο (στην έρευνα µας µόνο 1.100 λίτρα) (Εικόνα 9.1). 
  

 

Εικόνα 9.1.   Μπλε κάδος ανακύκλωσης, πλαστικός σύµφωνα µε το Σ.Σ.Ε.∆. 
της Ε.Ε.Α.Α. 

 Οι ∆ήµοι που συµµετέχουν στο Σ.Σ.Ε.∆. ήταν υποχρεωµένοι να αποσύρουν 

τους παλιούς κάδους ανακύκλωσης που τυχόν διέθεταν και να χρησιµοποιούν 

µόνο τους µπλε κάδους συσκευασιών της Ε.Ε.Α.Α.  

Οι έντεκα ∆ήµοι που συµµετέχουν στην έρευνα και συνεργάζονται 

απευθείας µε το Σ.Σ.Ε.∆. (Πίνακας 9.2) διαθέτουν συνολικά 3.733 µπλε κάδους 
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ανακύκλωσης καθένας εκ των οποίων έχει όγκο 1.100 λίτρα. Οι κάδοι αυτοί 

αντιστοιχούν σε 356.300 κατοίκους, δηλαδή κατά µέσο όρο η διαθέσιµη 

χωρητικότητα κάδου ανακύκλωσης ανά δηµότη ανέρχεται σε 12,6 λίτρα. Στο 

Σχήµα 9.3 απεικονίζεται για καθένα από τους 11 παραπάνω ∆ήµους η 

διαθέσιµη χωρητικότητα κάδου ανακύκλωσης ανά κάτοικο, η οποία όµως 

εξαρτάται άµεσα από τη συχνότητα αποκοµιδής, όπως αναλύεται στη συνέχεια 

της παρούσας έρευνας.  

Από το Σχήµα 9.3 διαπιστώνεται ότι ο ∆ήµος Θέρµης παρουσιάζει το 

µεγαλύτερο όγκο κάδου ανακύκλωσης/κάτοικο (22 λίτρα), ενώ αξιοσηµείωτο 

είναι ότι ο ∆ήµος Θέρµης δηλώνει και τη µεγαλύτερη συχνότητα αποκοµιδής 

των µέσων αποθήκευσης ανά εβδοµάδα που ανέρχεται σε 5–6 φορές. Μετά το 

∆ήµο Θέρµης, οι ∆ήµοι µε το αµέσως µεγαλύτερο όγκο κάδου 

ανακύκλωσης/κάτοικο είναι ο ∆ήµος Μηχανιώνας (17,8 λίτρα) και ο ∆ήµος 

Καλλιθέας (15,5 λίτρα), ενώ ο µικρότερος δείκτης ανήκει στο ∆ήµο Μίκρας (7,8 

λίτρα), ο οποίος δεν ανέφερε τη συχνότητα αποκοµιδής. Οι υπόλοιποι ∆ήµοι, 

που συµµετέχουν στην έρευνα, δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διακυµάνσεις 

µεταξύ τους (από 9,0 έως 11,0 λίτρα). 
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Σχήµα 9.3.: ∆ιαθέσιµος όγκος κάδου προσωρινής αποθήκευσης υλικών 
ανακύκλωσης ανά κάτοικο στους έντεκα ∆ήµους του Ν. 
Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα και δήλωσαν ότι  
συνεργάζονται απευθείας µε το Σ.Σ.Ε.∆. της Ε.Ε.Α.Α. 
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β.  ∆ήµοι που αναπτύσσουν ανακύκλωση µε την Ε.Ε.Α.Α. µέσω συνεργασίας µε 

τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.   

 

Σε αντίθεση µε τους ∆ήµους που συνεργάζονται απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α., 

οι ∆ήµοι που πραγµατοποιούν την ανακύκλωση µέσω συνεργασίας µε τον 

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. διαθέτουν µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) των υλικών 

ανακύκλωσης, που παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία, τόσο ως προς το 

υλικό προς ανακύκλωση, όσο και ως προς το χρώµα, τον όγκο, το υλικό του 

κάδου κ.λπ. (Σχήµα 9.4).   

27%

33%

3%

12%

5%

5%

5%

1%

1%
1%

5%

Μπλε κάδος συσκευασιών 1100 λίτρων

Μπλε κάδος συσκευασιών 770 λίτρων

Μπλε κάδος για χαρτί 1100 λίτρων

Μπλε κάδος για χαρτί 770 λίτρων

Μπλε κάδος για χαρτί 400 λίτρων

Μπλε κάδος για χαρτί 240 λίτρων

Μπλε κάδος για χαρτί 200 λίτρων

Πορτοκαλί κάδος για χαρτί 1100 λίτρων

Γκρι µε µπλε καπάκι για χαρτί 1700 λίτρων

Πράσινος για χαρτί 240 λίτρων

Μπλε κάδος για γυαλί 1100 λίτρων

Μπλε κάδος για γυαλί 1700 λίτρων

Γκρι µε πορτοκαλί καπάκι για πλαστικό 1700 λίτρων

Πορτοκαλί για πλαστικό 2500 λίτρων

Κίτρινο για πλαστικό 770 λίτρων

Μπλε κάδος για πλαστικό 400 λίτρων

Μπλε κάδος για πλαστικό 240 λίτρων

Πορτοκαλί για αλουµίνιο 2500 λίτρων

Γκρι µε πράσινο καπάκι για αλουµίνιο 1700 λίτρων

Μπλε κάδος για αλουµίνιο 1100 λίτρων

Μπλε κάδος για αλουµίνιο 240 λίτρων

 

Σχήµα 9.4. Είδη κάδων ανακύκλωσης που χρησιµοποιούν οι ∆ήµοι του Ν. 
Θεσσαλονίκης που υλοποιούν δράσεις ανακύκλωσης σε 
συνεργασία µε τον Σ.Ο.Τ.Α.Ν.Θ. 

 
Από τους 22 ∆ήµους που δήλωσαν ότι συνεργάζονται µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. 

µόνο οι 15 έδωσαν πλήρη στοιχεία για τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης που 

χρησιµοποιούν, ενώ οι ∆ήµοι Απολλωνίας, Ευόσµου, Εχεδώρου, Λαχανά, 

Σοχού και Χαλκηδόνας απάντησαν µε ανεπαρκή στοιχεία ή δεν χορήγησαν 

σχετικά στοιχεία, γι’ αυτό και δεν έχουν ληφθεί υπόψη στα στοιχεία που 

απεικονίζονται στο Σχήµα 9.4.   

∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, από το Σχήµα 9.4, ότι οι 15 αυτοί ∆ήµοι διαθέτουν 

21 διαφορετικά είδη κάδων (!!!), εκ των οποίων οι δύο (2) είναι για τις 

συσκευασίες, οι οκτώ (8) για το χαρτί, οι δύο (2) για το γυαλί, οι πέντε (5) για το 
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πλαστικό και οι τέσσερις (4) για το αλουµίνιο. Όπως προκύπτει από το Σχήµα 

9.4, το µεγαλύτερο ποσοστό (33%) των κάδων όγκου 1.100 λίτρων αφορά στην 

ανακύκλωση χαρτιού και ακολουθούν σε ποσοστό 27% οι µπλε κάδοι 

συσκευασιών όγκου 1.100 λίτρων (από τη συνεργασία του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. µε την 

Ε.Ε.Α.Α.). Οι γκρι µε µπλε καπάκι κάδοι για χαρτί (ποσοστό 12%) ανήκουν εξ 

ολοκλήρου στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης.  

Στο Σχήµα 9.5 απεικονίζεται ο διαθέσιµος όγκος προσωρινής αποθήκευσης 

υλικών ανακύκλωσης ανά κάτοικο των 15 ∆ήµων που αναπτύσσουν δράση 

ανακύκλωσης σε συνεργασία µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.  Στην οµάδα αυτή των 15 

∆ήµων, ο ∆ήµος Κορώνειας παρέχει στους δηµότες του τη µεγαλύτερη 

διαθέσιµη χωρητικότητα κάδου ανακύκλωσης ανά δηµότη, µε 7,8 

λίτρα/κάτοικο. 

Επισηµαίνουµε ότι η τιµή αυτή είναι µικρότερη από αυτή του ∆ήµου 

Μίκρας, ο οποίος παρουσιάζει τη χαµηλότερη χωρητικότητα κάδου 

ανακύκλωσης ανά κάτοικο από την οµάδα των ∆ήµων που συνεργάζονται 

απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α. 
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Σχήµα 9.5.   ∆ιαθέσιµος όγκος κάδου προσωρινής αποθήκευσης υλικών 
ανακύκλωσης ανά κάτοικο, στους ∆ήµους του Ν. 
Θεσσαλονίκης που αναπτύσσουν δράση ανακύκλωσης σε 
συνεργασία µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. 
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Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Κορώνειας, ο οποίος δεν συνεργάζεται απευθείας 

µε την Ε.Ε.Α.Α., δηλώνει µόνο τους µπλε κάδους των 1.100 λίτρων (17 τεµάχια 

για συσκευασίες και 30 κάδους για χαρτί και χάρτινα). Τέλος, στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης ανήκουν οι 1.310 κάδοι ανακύκλωσης από τους 2.367 (ποσοστό 

55%) που διαθέτουν οι 15 ∆ήµοι που συνεργάζονται µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. Ο 

µέσος αποθηκευτικός χώρος κάδων υλικών ανακύκλωσης που αντιστοιχεί σε 

κάθε δηµότη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 5,0 λίτρα, ενώ  για τους 

δηµότες των ∆ήµων Καλλινδοίων και Χαλάστρας ο χώρος αυτός ανέρχεται σε 

0,40 λίτρα/κάτοικο και 0,61 λίτρα/κάτοικο, αντίστοιχα, τιµές που είναι από τις 

χαµηλότερες µεταξύ των 15 ∆ήµων που συνεργάζονται µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. 

Όσον αφορά στη συχνότητα αποκοµιδής των ανακυκλούµενων υλικών των 

κάδων παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ∆ήµων που υλοποιούν 

δράσεις ανακύκλωσης απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α. και αυτών που συνεργάζονται  

µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. Συγκεκριµένα, όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 9.3, οι 9 

από τους 11 ∆ήµους που συµµετείχαν στην έρευνα και δήλωσαν ότι 

συνεργάζονται απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α. (∆ήµοι Επανοµής, Θερµαϊκού, 

Θέρµης, Καλαµαριάς, Καλλιθέας, Λαγκαδά, Μηχανιώνας, Πεύκων και 

Πυλαίας)  αποκοµίζουν τα ανακυκλούµενα υλικά των κάδων, είτε καθηµερινά, 

είτε κάθε δεύτερη ηµέρα, συχνότητα που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, αν 

ληφθεί υπόψη και η σχετικά µεγάλη χωρητικότητα των υφιστάµενων κάδων 

ανακύκλωσης ανά κάτοικο στους ∆ήµους αυτούς. 

Από τους πέντε ∆ήµους, που αποκοµίζουν τα προϊόντα ανακύκλωσης 

καθηµερινά – αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό αφορά το σύνολο των κάδων -  

µόνο ο ∆ήµος Τριανδρίας συνεργάζεται µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., ενώ από τους οκτώ 

∆ήµους που πραγµατοποιούν αποκοµιδή των προϊόντων ανακύκλωσης των 

κάδων µια φορά την εβδοµάδα, µόνο ο ∆ήµος Βασιλικών έχει απευθείας 

συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α. Στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης η συχνότητα αποκοµιδής 

είναι κάθε δεύτερη ηµέρα, ενώ οι οκτώ από τους εννιά ∆ήµους, που δεν 

δήλωσαν τη συχνότητα αποκοµιδής, υλοποιούν δράσεις ανακύκλωσης µέσω του 

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. Από τους ∆ήµους αυτούς, ο ∆ήµος Κορώνειας, που παρουσιάζει τη 

µεγαλύτερη διαθέσιµη χωρητικότητα κάδων ανακυκλούµενων υλικών ανά 

κάτοικο, πραγµατοποιεί την αποκοµιδή των υλικών αυτών µια φορά την 

εβδοµάδα, ενώ ο ∆ήµος Χαλάστρας που παρέχει τη µικρότερη χωρητικότητα 

στους δηµότες του έχει και τη µικρότερη συχνότητα αποκοµιδής, δηλαδή µόνο 

µία φορά το µήνα.  
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Πίνακας 9.3. Συχνότητα αποκοµιδής κάδων ανακύκλωσης στους ∆ήµους του 
Ν. Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα.    

 

 Συχνότητα αποκοµιδής κάδων ανακύκλωσης 

∆ήµος 1-2 φορές το 
µήνα 

1 φορά την 
εβδοµάδα 

2-3 φορές την 
εβδοµάδα 

5-6 φορές την 
εβδοµάδα 

∆εν 
απάντησαν 

Αγίου 
Αθανασίου 

- - - - ΝΑΙ 

Αγίου 
Γεωργίου 

- ΝΑΙ - - - 

Αµπελοκήπων - - - - - 

Απολλωνίας - - - - ΝΑΙ 

Βασιλικών* - ΝΑΙ - - - 

Ελευθέριου-
Κορδελιού 

- - - - - 

Επανοµής* - - ΝΑΙ - - 

Ευόσµου - - - - ΝΑΙ 

Εχεδώρου - ΝΑΙ - - - 

Θερµαϊκού* - - ΝΑΙ - - 

Θέρµης* - - - ΝΑΙ - 

Θεσσαλονίκης - - ΝΑΙ - - 

Καλαµαριάς* - - - ΝΑΙ - 

Καλλινδοίων - - - - ΝΑΙ 

Καλλιθέας* - - ΝΑΙ - - 

Κορώνειας - ΝΑΙ - - - 

Κουφαλιών - - - - ΝΑΙ 

Λαγκαδά* - - - ΝΑΙ - 

Λαχανά ΝΑΙ - - - - 

Μαδύτου - - - - ΝΑΙ 

Μενεµένης - - - - ΝΑΙ 

Μηχανιώνας* - - ΝΑΙ - - 

Μίκρας* - - - - ΝΑΙ 

Νεαπόλεως - - - - - 

Πευκών* - - ΝΑΙ - - 

Πολίχνης - ΝΑΙ - - - 

Πυλαίας* - - - ΝΑΙ - 

Σοχού ΝΑΙ - - - - 

Συκεών - ΝΑΙ - - - 

Τριανδρίας - - - ΝΑΙ - 

Χαλάστρας ΝΑΙ - - - - 

Χαλκηδόνας - - - - ΝΑΙ 

Ωραιοκάστρου - - ΝΑΙ - - 

 * Αναπτύσσουν δράση ανακύκλωσης απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. 
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Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι οι ∆ήµοι που συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Α.Α. για 

την ανακύκλωση των συσκευασιών παρουσιάζουν καλύτερη οργάνωση για την 

εξυπηρέτηση των δηµοτών τους, τόσο ως προς τη χωρητικότητα των κάδων 

ανακύκλωσης, όσο και ως προς τη συχνότητα αποκοµιδής των ανακυκλούµενων 

υλικών σε σχέση µε τους ∆ήµους που συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Α.Α. µέσω του 

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. 

Στο ερωτηµατολόγιο (κατηγορία 6, ερώτηση 3) οι ∆ήµοι ερωτήθηκαν σχετικά µε 

το σύστηµα χωροθέτησης των κάδων ανακύκλωσης. Συγκεκριµένα, 

προσκλήθηκαν να αναφέρουν κατά πόσο τοποθετούν τους κάδους διάσπαρτους 

σε όλες τις γειτονιές του ∆ήµου ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι (όπως 

συµβαίνει µε τους κάδους των Α.Σ.Α.), αν τους τοποθετούν συγκεντρωµένους σε 

λίγες περιοχές (π.χ. πλατείες, έξω από σχολεία ή δηµόσια κτίρια κ.λπ.) ή 

µεµονωµένους σε κάθε γειτονιά κ.λπ. Από τους 33 ∆ήµους απάντησαν οι 31 

(ποσοστό 94% περίπου). Στο Σχήµα 9.6 απεικονίζεται η χωροθέτηση των κάδων 

ανακύκλωσης στους ∆ήµους που συµµετείχαν στην έρευνα, από το οποίο 

προκύπτει ότι οι περισσότεροι ∆ήµοι, 18 στους 31 (ποσοστό 58%), τοποθετούν 

τους κάδους ανακύκλωσης κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων 

των ∆ηµοτών.  

∆ιάσπαρτοι σε 

ολό τον δήµο

53%

Συγκεντρωµέν

οι σε λίγες 

περιοχες

47%

 

Σχήµα 9.6. Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης στους ∆ήµους του Ν. 
Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 
 

Από τους παραπάνω 18 ∆ήµους οι δέκα (από τους 11 που είναι συνολικά) 

συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Α.Α. ενώ από τους υπόλοιπους 13 ∆ήµους (που 

απάντησαν ότι έχουν τοποθετήσει τους κάδους συγκεντρωµένους σε λίγες 

περιοχές) µόνο ο ∆ήµος Μίκρας συνεργάζεται µε την Ε.Ε.Α.Α. αποτελώντας, 

µάλιστα, το ∆ήµο που παρουσιάζει και το χαµηλότερο ποσοστό στη 

χωρητικότητα κάδου ανακύκλωσης ανά κάτοικο. Στους ∆ήµους αυτούς 

ανήκουν και οι ∆ήµοι Καλλινδοίων και Χαλάστρας, γεγονός που θα µπορούσε 
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να θεωρηθεί αναµενόµενο, αφού οι ∆ήµοι αυτοί διαθέτουν τους λιγότερους  

κάδους ανακύκλωσης από όλους τους ∆ήµους που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 
 

9.2.3. Οχήµατα συλλογής και µεταφορά υλικών ανακύκλωσης  
 

Οχήµατα αποκοµιδής 

 

Στο Σχήµα 9.7 απεικονίζεται ο αριθµός των οχηµάτων που χρησιµοποιούν 

οι ∆ήµοι που συµµετέχουν στην έρευνα για τη µεταφορά των ανακυκλούµενων 

υλικών στα κέντρα διαλογής ή επεξεργασίας.  
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Σχήµα 9.7.  ∆ιαθέσιµος αριθµός οχηµάτων αποκοµιδής των υλικών προς 

ανακύκλωση από τα Μ.Π.Α., στους ∆ήµους του Ν. 
Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

Όπως προκύπτει από το Σχήµα 9.7 η πλειοψηφία των ∆ήµων (16 στους 33) 

που συµµετείχαν (ποσοστό 49%) δεν έχουν δώσει στοιχεία για τον αριθµό των 

οχηµάτων που χρησιµοποιούν για την αποκοµιδή των υλικών προς 

ανακύκλωση. Το γεγονός αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός ότι και οι 

δεκαέξι αυτοί ∆ήµοι υλοποιούν δράση ανακύκλωσης σε συνεργασία µε τον 

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., στην κυριότητα του οποίου ανήκουν τα οχήµατα αυτά. Από τους 

εννέα ∆ήµους που διαθέτουν ένα όχηµα, οι οκτώ έχουν απευθείας συνεργασία 

µε την Ε.Ε.Α.Α., ενώ οι ∆ήµοι που έχουν περισσότερα από τρία οχήµατα 

ανακύκλωσης στη διάθεσή τους είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και ο ∆ήµος 

Καλαµαριάς, γεγονός που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αναµενόµενο, αφού 

αποτελούν και τους πιο πολυπληθείς ∆ήµους της έρευνας. 
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Μεταφορά υλικών προς ανακύκλωση (Κ.∆.Α.Υ. )  
 

Τους Ο.Τ.Α. του Νοµού Θεσσαλονίκης εξυπηρετούν σήµερα τέσσερα Κέντρα 

∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.), εκ των οποίων το ένα είναι 

ιδιοκτησίας του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. (Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων), το δεύτερο 

χρηµατοδοτήθηκε και ανήκει στην Ε.Ε.Α.Α. (Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης) και το άλλα δύο 

είναι ιδιωτικά (και τα δύο στο αγρόκτηµα Νεωχορούδας). 

Ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. διαχειρίζεται το Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων, το οποίο έχει 

δυναµικότητα περίπου 1.000 τόνων µηνιαίως και εξυπηρετεί τους ∆ήµους µε 

τους οποίους συνεργάζεται ο Σύνδεσµος για την ανακύκλωση, καθώς επίσης και 

το ∆ήµο Θεσσαλονίκης.  

Το δεύτερο Κ.∆.Α.Υ. ανήκει γεωγραφικά στο ∆ήµο Θέρµης, βρίσκεται 

παραπλεύρως του Στρατοπέδου ΣΕ∆ΕΣ και εξυπηρετεί 11 ∆ήµους της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης (∆ήµοι Καλαµαριάς, Πυλαίας, Πανοράµατος, 

Θέρµης, Χορτιάτη, Πεύκων, Θερµαϊκού, Μηχανιώνας, Βασιλικών, Μίκρας, 

Επανοµής), οι οποίοι έχουν συνάψει απευθείας σύµβαση µε την Ε.Ε.Α.Α. για 

τη λειτουργία του προγράµµατος ανακύκλωσης (οι εννιά από τους ∆ήµους 

αυτούς συµµετέχουν στην παρούσα έρευνα, ενώ δεν συµµετέχουν οι ∆ήµοι 

Πανοράµατος και Χορτιάτη) και έχει δυναµικότητα 21.000 τόνων ετησίως. Η 

εργολάβος εταιρεία λειτουργίας του Κ.∆.Α.Υ. Θέρµη είναι η «ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε.». 

Το ιδιωτικά Κ.∆.Α.Υ. βρίσκονται  στα διοικητικά όρια του ∆.∆. Νεοχωρούδας 

του ∆ήµου Καλλιθέας (στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νεοχωρούδας 

και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνας). Η εταιρείες είναι η Μακεδονική 

Ανακύκλωση Α.Ε.Β.Ε. και η TRIAS ECO. 

Στα κέντρα διαλογής αρχικά πραγµατοποιείται προδιαλογή (µε 

χειροδιαλογή), όπου αφαιρούνται τα ογκώδη και ευµεγέθη αντικείµενα και στη 

συνέχεια, πραγµατοποιείται η κύρια διαλογή (επίσης µε χειροδιαλογή), όπου 

αφού αποµακρυνθούν τυχόν σιδηρά υλικά, αλλά και υπολείµµατα, 

ολοκληρώνεται η διαδικασία µε τη συµπίεση και δεµατοποίηση των υλικών, τα 

οποία και αποθηκεύονται ως δέµατα επιλεγµένων υλικών (Φάµελλος κ.α, 2009). 

Στο Σχήµα 9.8 απεικονίζεται το Κ.∆.Α.Υ. στο οποίο µεταφέρουν τα 

ανακυκλώσιµα υλικά τους οι ∆ήµοι που συµµετείχαν στην έρευνα.  
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∆εν 

απάντησαν/

∆εν 

γνωρίζουν

63%
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

3%

Κ∆ΑΥ  

Θέρµης

28%

Κ∆ΑΥ 

Ταγαράδες

6%

 

Σχήµα 9.8.    Μεταφορά υλικών ανακύκλωσης µετά την αποκοµιδή τους από 
τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης στα κέντρα διαλογής ή 
επεξεργασίας. 

 

Από το Σχήµα 9.8 προκύπτει ότι 20 ∆ήµοι δεν απάντησαν/δεν γνωρίζουν 

για τη µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών τους. Οι 18 από τους ∆ήµους 

αυτούς συνεργάζονται µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. και προφανώς, τα ανακυκλώσιµα 

υλικά καταλήγουν στο Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων. Οι εννιά ∆ήµοι που απάντησαν ότι 

εξυπηρετούνται από το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης είναι οι ∆ήµοι Βασιλικών, Επανοµής, 

Θερµαϊκού, Θέρµης, Καλαµαριάς, Μηχανιώνας, Μίκρας, Πεύκων και Πυλαίας 

και είναι οι εννιά από τους έντεκα ∆ήµους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που 

έχουν συνάψει απευθείας σύµβαση µε την Ε.Ε.Α.Α. Σηµειώνεται ότι οι 

υπόλοιποι δύο ∆ήµοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που είναι οι ∆ήµοι 

Πανοράµατος και Χορτιάτη, δεν συµµετείχαν στην έρευνα. Ο ∆ήµος 

Ελευθερίου–Κορδελιού απάντησε ότι τα ανακυκλούµενα υλικά και 

συγκεκριµένα το χαρτί, µεταφέρεται προς ανακύκλωση σε εξωτερική εταιρεία, 

χωρίς όµως κάποια περαιτέρω διευκρίνιση, ενώ ο ∆ήµος Κουφαλίων  

εξυπηρετείται από την  «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει 

στο ∆.∆. Νεοχωρούδας του ∆ήµου Καλλιθέας. 

 

9.2.4. Ενηµέρωση πολιτών για την ανακύκλωση 
 

Όσον αφορά στην ενηµέρωση των πολιτών για τις δράσεις ανακύκλωσης, 

που υλοποιούν οι ∆ήµοι και τα µέσα που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό, οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα ∆ήµοι απάντησαν, όπως προκύπτει από το Σχήµα 

9.9, ότι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος ενηµέρωσης αποτελεί η διανοµή 
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φυλλαδίων/εντύπων. Συγκεκριµένα, το 34% των ∆ήµων προτιµά τον τρόπο αυτό 

και ακολουθεί η διαφήµιση σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες τοπικές, 

ραδιόφωνα κ.α.) µε ποσοστό 20%, αλλά και η ενηµέρωση στα σχολεία (ποσοστό 

16%). Η διανοµή τσάντας ανακύκλωσης (ποσοστό 12%) προτιµήθηκε από 

∆ήµους που έχουν συνάψει απευθείας συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α.  Για τον 

τρόπο ενηµέρωσης των δράσεων ανακύκλωσης που υλοποιούν δεν απάντησαν 

έξι ∆ήµοι (Αγίου Αθανασίου, Εχεδώρου, Θερµαϊκού, Μίκρας, Νεάπολης και 

Χαλκηδόνας). 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Πλήθος ∆ήµων

Ενηµέρωση σε σχολεία

Εθελοντική αποκοµιδή
απορριµµάτων

∆ιαφηµίσεις σε Μ.Μ.Ε

∆ιανοµή τσάντας
ανακύκλωσης

∆ιανοµή φυλλαδίων

Σεµινάρια -
εκδηλώσεις - ηµερίδες

 

Σχήµα 9.9.  Τρόποι ενηµέρωσης των πολιτών για τις δράσεις ανακύκλωσης των 
∆ήµων. 

 
  
9.2.5. Ποσοστά ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και χαρτιού 

 

Τα στοιχεία για τα ποσοστά ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας στο 

Νοµό Θεσσαλονίκης δίνονται από τον Σ.Ο.Τ.Α.Ν.Θ. (σύµφωνα µε το Κ.∆.Α.Υ. 

Ταγαράδων) και από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από το Κ.∆.Α.Υ. 

Θέρµης. Στο Σχήµα 9.10 δίνονται τα ποσοστά ανακύκλωσης των υλικών 

συσκευασίας, που πραγµατοποιούνται στο Νοµό Θεσσαλονίκης από τον 

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. (Ζουρνάς, 2009). 
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Σχήµα 9.10. Συγκεντρωτικά ποσοστά ανακύκλωσης του Ν. Θεσσαλονίκης 
(στοιχεία Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ.) (Ζουρνάς, 2009).  

 
 

Όπως προκύπτει από το Σχήµα 9.10, από το 1995 έως και το 2007 τα 

ποσοστά ανακύκλωσης διπλασιάστηκαν (από 0,5% σε 1,0%) και ουσιαστικά την 

τελευταία διετία, δηλαδή  από το 2005 και µετά (µεταβολή ποσοστού από 0,7% 

σε 1%). Η αύξηση αυτή, όµως, δεν µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική λόγω της 

πολύ χαµηλής τιµής του ποσοστού ανακύκλωσης, λαµβάνοντας υπόψη τόσο 

τους στόχους που έχουν τεθεί από την κείµενη νοµοθεσία για την ανακύκλωση, 

(βλ. Παρ. 9.2.1) όσο και σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά διαφόρων 

ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 9.11. Στο Σχήµα 9.11 οι 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας και της Πορτογαλίας 

παρουσιάζουν ποσοστά ανακύκλωσης µεγαλύτερα του 20%, µε ορισµένες 

µάλιστα χώρες τα ποσοστά είναι της τάξης του 60% (Βέλγιο, Γερµανία). 

Ταυτόχρονα, οι περισσότερες από τις χώρες αυτές παρουσιάζουν και αυξητική 

τάση ετησίως, ενώ αντίθετα η Ελλάδα παρουσιάζει και πολύ χαµηλή τιµή στη 

διακύµανση του ποσοστού ετησίως. 

Όσον αφορά στις ποσότητες των ανακτώµενων υλικών τα στοιχεία που 

δίνονται από τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. για το έτος 2008 και που αφορούν στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης και στους υπόλοιπους Ο.Τ.Α., των οποίων η δράση ανακύκλωσης 

πραγµατοποιείται από τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. (βλ. Παρ. 9.2.1), είναι τα παρακάτω 

(Ζουρνάς, 2009): 

 



∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

 87 

• Ετήσιες Ποσότητες Συλλογής Χαρτιού (έτος 2008) 5.000,00 τόνοι 

• Ετήσιες Ποσότητες Συλλογής Πλαστικού (2008) 250,00 τόνοι 

• Ετήσιες Ποσότητες Συλλογής Αλουµινίου (2008) 27,50 τόνοι 

• Ετήσιες Ποσότητες Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 

(2008) από τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. 6.700,00 τόνοι

 

Π
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Σχήµα 9.11. Ποσοστά  ανακύκλωσης   αστικών  αποβλήτων  σε  χώρες της 
                     ευρωπαϊκής ένωσης (Fischer and Werge, 2009). 

 

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2008, όπως δίνονται από την Ε.Ε.Α.Α. 

Α.Ε. και αφορούν στα υλικά συσκευασιών που οδηγήθηκαν στο Κ.∆.Α.Υ. 

Θέρµης προς ανακύκλωση – αξιοποίηση, δίνονται στον Πίνακα 9.4. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 9.4. συνάγεται ότι το σύνολο των εισερχόµενων 

υλικών στα δύο Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Θέρµης και 

Ταγαράδων) είναι περίπου 19.000 τόνοι. Από αυτά το 65% αφορά στα υλικά 

προς ανακύκλωση που οδηγούνται στο Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης και το 35% είναι  τα 

αντίστοιχα που συλλέγει ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. στο Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων. Η διαφορά 

αυτή γίνεται ακόµα πιο σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο 

πληθυσµός που εξυπηρετεί το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης είναι σχεδόν ο µισός από τον 

αντίστοιχο του Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων. Συγκεκριµένα, οι ποσότητες του Πίνακα 

9.4 αφορούν στους 11 ∆ήµους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στην ενότητα 9.2.3. της παρούσας έκθεσης. 
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Πίνακας 9.4. Ποσότητες Ανακυκλώσιµων και Αξιοποιήσιµων υλικών που 
εισέρχονται στο Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης για το έτος 2008 (Φάµελλος 
και συνεργάτες, 2009). 

 
 

Έτος 2008 Εισερχόµενα Ανακυκλώσιµα 
Υλικά (τόνοι) 

Αξιοποιήσιµα Υλικά         
(τόνοι) 

Ιανουάριος 952 594 

Φεβρουάριος 881 577 

Μάρτιος 538 360 

Απρίλιος 1.024 676 

Μάιος 1.068 692 

Ιούνιος 959 690 

Ιούλιος 1.169 822 

Αύγουστος 825 539 

Σεπτέµβριος 1.316 970 

Οκτώβριος 1.313 952 

Νοέµβριος 1.096 774 

∆εκέµβριος 1.241 863 

ΣΥΝΟΛΟ 12.382 8.509 

 

Από το Σχήµα 9.12, στο οποίο απεικονίζεται η ποσοστιαία σύνθεση των 

ανακτώµενων υλικών στο Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης, διαπιστώνεται ότι το χαρτί εντύπων 

και οι χάρτινες συσκευασίες αποτελούν τα πιο διαδεδοµένα είδη που 

ανακτώνται,  µε ποσοστό 82,1% επί του συνόλου των ανακτώµενων υλικών. 

 
 

 

Σχήµα 9.12. Ποσοστιαία σύνθεση ανακτώµενων υλικών (Ε.Ε.Α.Α., 2009). 



∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

 89 

Οι ∆ήµοι ερωτήθηκαν επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., 

αναφορικά µε το βάρος των ανακτώµενων υλικών ανά κατηγορία υλικού για το 

έτος 2008, αλλά και τα ποσοστά ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν στην περιοχή 

ευθύνης τους, τόσο ως προς τα επιµέρους (ανά υλικό), όσο και ως προς το 

συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης. Οι απαντήσεις των ∆ήµων, όπως προέκυψαν 

από την αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων, συνοψίζονται στον Πίνακα 9.5, 

όπου µε έντονη γραµµατοσειρά δηλώνονται οι εννιά (9) από τους έντεκα (11) 

συνολικά ∆ήµους που εξυπηρετούνται από το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης (όπως έχει ήδη 

αναφερθεί οι υπόλοιποι δύο ∆ήµοι, Πανοράµατος και Χορτιάτη, δεν 

συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα). 

Από τον Πίνακα 9.5 προκύπτει ότι το συνολικό βάρος των υλικών που 

συγκεντρώθηκαν για αξιοποίηση (ανακύκλωση) σύµφωνα µε τις δηλώσεις των  

18 Ο.Τ.Α. είναι περίπου 23.000 τόνοι, δηλαδή παρατηρείται µια υπέρβαση - 

απόκλιση από τα επίσηµα στοιχεία του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. της 

τάξης του 17%, η οποία ενδεχοµένως να είναι και µεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη 

ότι δεν αφορά µόνο σε 18 Ο.Τ.Α. Ενδέχεται, λοιπόν, ορισµένα στοιχεία του 

Πίνακα 9.5 να είναι υπερεκτιµηµένα (για παράδειγµα ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

δηλώνει 7.500 τόνους ποσότητα εισερχοµένων υλικών στο Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων 

ενώ ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. δηλώνει για το ίδιο έτος και για όλους τους Ο.Τ.Α., συνολικά 

6.700 τόνους), γιατί ορισµένοι ∆ήµοι και συγκεκριµένα, αυτοί των οποίων τη 

δράση ανακύκλωσης διαχειρίζεται ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., να µην γνωρίζουν ή να µην 

είχαν στη διάθεσή τους κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου τα ακριβή 

στοιχεία, τόσο των εισερχοµένων ανακυκλώσιµων υλικών στο Κ.∆.Α.Υ. 

Ταγαράδων, όσο και των τελικά αξιοποιήσιµων υλικών (ποσοστό ανακύκλωσης).  

Οι εννιά (9) ∆ήµοι που εξυπηρετούνται από το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης της 

Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε απάντησαν στο σύνολό τους για τις ποσότητες των υλικών που 

συγκεντρώνονται και οδηγούνται στο Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης για αξιοποίηση 

(ανακύκλωση). Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9.5 οι ∆ήµοι αυτοί δήλωσαν 

συνολικά 11.429,12 τόνους, ποσότητα που συµφωνεί πλήρως µε τα στοιχεία 

του Πίνακα 9.4 (συνολικά 12.382 τόνοι), αφού η διαφορά των χιλίων τόνων 

περίπου αντιστοιχεί στα υλικά προς ανακύκλωση που συλλέγουν οι ∆ήµοι 

Πανοράµατος και Χορτιάτη, οι οποίοι όµως δεν έχουν συµπεριληφθεί στον 

Πίνακα 9.5 λόγω µη συµµετοχής τους στην παρούσα έρευνα. 
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Πίνακας 9.5. Βάρος Ανακτώµενων Υλικών και Ποσοστά Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασιών, για το έτος 2008, στους ∆ήµους του Ν. 
Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα.  

 
Ανακτώµενο Υλικό Συσκευασίας 

 

Βάρος (τόνους) /  Ποσοστό ανακύκλωσης (%)  

∆ΗΜΟΙ 

Χαρτί Γυαλί Πλαστικό Αλουµίνιο Άλλο (συσκευασίες 
κ.τ.λ) 

Συνολικό Βάρος 
(τόνοι) ανακτώµενων 
υλικών / Συνολικό 

Ποσοστό 
Ανακύκλωσης (%)  

(όπως δηλώθηκαν) 

Άγιος Αθανάσιος - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Άγιος Γεώργιος - / 20% - / - - / 10% - / - - / 30% - / 20% 

Αµπελοκήπων 190 tn / 35% - / - - / - - / - - / - 190 tn / - 

Απολλωνία - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Βασιλικά* - / -  - / - - / - - / - - / - 288 tn / 8,8 % 

Ελευθέριο - 
Κορδελιό 

290 tn / - - / - - / - - / - 316 tn / - 606 tn / - 

Επανοµή* - / -  - / - - / - - / - - / - 331,14 tn / 27 % 

Ευόσµου - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Εχεδώρου - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Θερµαϊκού* 700 tn / 82% 50 tn / 4% 150 tn / 12% 83 tn / 2% - / - 983 tn / 24% 

Θέρµης* - / - - / - - / - - / - - / - 1.300 tn / - 

Θεσσαλονίκης 6.800 tn / - - / - 700 tn / - - / - - / - 7.500 tn / 8 % 

Καλαµαριάς* - / 82,8% - / 2% - / 12% - / 0,4% - / 2,8% 5.857 tn / 9 % 

Καλλινδοίων - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Καλλιθέας - / - - / - - / - - / - - / - 146,44 tn / - 

Κορώνειας - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

* Εξυπηρέτηση από το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης 
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Πίνακας 9.5 (συνέχεια).     Βάρος Ανακτώµενων Υλικών και Ποσοστά Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασιών, για το έτος 2008, στους 
∆ήµους του Ν. Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα. 

Ανακτώµενο Υλικό Συσκευασίας 
 

Βάρος (tn) /  Ποσοστό ανακύκλωσης (%) επί των παραγόµενων  

∆ΗΜΟΙ 

Χαρτί Γυαλί Πλαστικό Αλουµίνιο Άλλο 

(συσκευασίες κ.α.) 

Συνολικό Βάρος (tn) 
ανακτώµενων υλικών 
/ Συνολικό Ποσοστό 
Ανακύκλωσης (%)  

(όπως δηλώθηκαν) 

Κουφαλίων - / 10% - / - - / 5 % - / 5% - / - - / - 

Λαγκαδά - / -  - / - - / - - / - - / - 700 tn / 50 % 

Λαχανά - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Μαδύτου 30 tn / 30 % 1 tn / 10 % 1 tn / 10% 1 tn / 10 % - / - 33 tn / - 

Μενεµένης - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Μηχανιώνα* - / -  - / - - / - - / - - / - 509,12 tn /80 % 

Μίκρας* 28,6 tn / - 4,2 tn / - 17,3 tn / - 4,1 tn / - 3,5 / - 57,7 tn / - 

Νεάπολης - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Πεύκων* 352 tn / 70 % 15 tn / 3 % 60 tn / 12% 50 tn / 10 % - / - 503,16 tn / - 

Πολίχνης - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Πυλαίας* - / -  - / - - / - - / - - / - 1.600 tn /17% 

Σοχού - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Συκεών 418 tn / 15 % 130 tn / 14% 26tn / 2% 3 tn / 1 % 1200 / - 1.777 tn / - 

Τριανδρίας 10 tn / - - / - - / - - / - - / - 10t / - 

Χαλάστρας - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

Χαλκηδόνας - / 30% - / 20% - / - - / 15% - / - - / 25% 

Ωραιοκάστρου 374 tn / - - / - - / - - / - 127 tn / - 501tn / - 

ΣΥΝΟΛΟ (τόνοι) 9.182,0  200,20  954,30  158,10  1.646,50 22.856,40  

* Εξυπηρέτηση από το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης 
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Στον Πίνακα 9.6 δίνεται η συνολική ποσότητα των ανακυκλώσιµων υλικών, 

που συλλέχθηκε από κάθε κάτοικο για το έτος 2008, των ∆ήµων που 

συµµετείχαν στην έρευνα. Ο δείκτης αυτός αφορά στον πραγµατικό πληθυσµό, 

όπως αυτός δηλώθηκε στα ερωτηµατολόγια.  

 
Πίνακας 9.6. Ποσότητα υλικού προς ανακύκλωση που συλλέχτηκε ανά 

κάτοικο το έτος 2008 σύµφωνα µε τον πραγµατικό πληθυσµό 
που δηλώθηκε από τους ∆ήµους. 

 
∆ΗΜΟΣ Υλικό ανακύκλωσης                                            

(κιλά/κάτοικο/ 
έτος) 

Θέρµης* 65,00 

Καλαµαριάς* 45,05 

Πυλαίας* 40,00 

Μηχανιώνας* 39,20 

Συκεών 35,50 

Λαγκαδά 28,00 

Πεύκων* 25,20 

Βασιλικών* 22,20 

Θερµαϊκού* 21,80 

Θεσσαλονίκης 20,60 

Επανοµής* 19,10 

Ελευθερίου-Κορδελιού 18,90 

Καλλιθέας 17,20 

Ωραιοκάστρου 16,40 

Μαδύτου 9,40 

Αµπελοκήπων 2,50 
* Απευθείας συνεργασία µε Ε.Ε.Α.Α. και εξυπηρέτηση από το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης 

 

Από τον Πίνακα 9.6 προκύπτουν τρεις οµάδες ∆ήµων ανάλογα µε την 

αναλογία ανακυκλωµένου υλικού/κάτοικο.  

Στην πρώτη οµάδα, ο σχετικός δείκτης έχει τιµές από 40 – 60 κιλά/κάτοικο 

και στην οµάδα αυτή ανήκουν τέσσερις (4) από τους ∆ήµους που έχουν 

υπογράψει απευθείας σύµβαση µε την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για τη υλοποίηση της 

δράσης ανακύκλωσης. Η τιµή αυτή κρίνεται ικανοποιητική και συνάδει µε τις 

αντίστοιχες των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών, όπως προκύπτει από το 

Σχήµα 9.13. Στο Σχήµα 9.13 απεικονίζονται οι ποσότητες ανά κάτοικο για την 

ανακύκλωση του χαρτιού, το οποίο αποτελεί και στην Ελλάδα το πιο 

διαδεδοµένο ανακυκλώσιµο (ποσοστό 82%), γεγονός που καθιστά 

ικανοποιητική τη σύγκριση µε βάση το υλικό αυτό.  
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Στη δεύτερη οµάδα, όπου  ανήκουν και οι περισσότεροι από τους 

συµµετέχοντες ∆ήµους, οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται από 15-40 

κιλά/κάτοικο και απέχουν σηµαντικά από τις αντίστοιχες των χωρών της Ε.Ε.  

Τέλος στην τρίτη οµάδα, ανήκουν οι ∆ήµοι µε τιµές δείκτη πολύ µικρότερες 

των 15 κιλών/κάτοικο, τιµή πολύ χαµηλή για µια επιτυχή δράση ανακύκλωσης. 

 

 
Σχήµα 9.13.  Ποσότητες χαρτιού που ανακυκλώνονται ανά κάτοικο και ανά 

έτος σε χώρες της Ε.Ε.(Fischer and Werge, 2009). 
 
 

9.3. Εναλλακτική ∆ιαχείριση Άλλων Προϊόντων 
 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 9.1 και συγκεκριµένα, στον Πίνακα 9.1, 

µε την  ψήφιση του Ν. 2939/01 εκδόθηκαν και κατ’ επιταγή του τα πέντε Π.∆. 

που αφορούν στην «εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων και συσκευασιών». 

Τα πιο σηµαντικά Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Άλλων 

Προϊόντων που λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα είναι:  

• Ecoelastika A.E., εναλλακτική διαχείριση µεταχειρισµένων ελαστικών   

οχηµάτων.  

• Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού.  

• AΦΗΣ Α.Ε., εναλλακτική διαχείριση χρησιµοποιηµένων φορητών 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (µικρές µπαταρίες).  

• ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ., εναλλακτική διαχείριση µεταχειρισµένων συσσωρευτών 

µολύβδου-οξέως και νικελίου-καδµίου.  
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• Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος (Ε.∆.Ο.Ε), εναλλακτική 

διαχείριση Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (οχηµάτων προς απόσυρση).  

• Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος (EΛ.ΤΕ.ΠΕ.), εναλλακτική διαχείριση 

µεταχειρισµένων λιπαντικών και συσκευασιών µεταχειρισµένων λιπαντικών. 

• Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων 

«Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Α.Ε. µε τον διακριτικό 

τίτλο ΚΕΠΕ∆ ΑΕ».  

Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τους ∆ήµους να αναφέρουν τις τυχόν 

συµβάσεις – συµβόλαια που έχουν συνάψει για τη διαχείριση των παρακάτω 

ειδικών αποβλήτων,  όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 9.14.  
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Σχήµα 9.14. Συνεργασίες των 33 ∆ήµων της έρευνας για τη διαχείριση ειδικών 
αποβλήτων. 

 

Οι περισσότεροι ∆ήµοι έχουν συνάψει συνεργασίες για τις ηλεκτρικές 

συσκευές και τις ηλεκτρικές στήλες/µπαταρίες, ενώ ένα ποσοστό 50% των 

∆ήµων, υλοποιούν δράσεις για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων 

ορυκτελαίων. Χαµηλότερα είναι τα ποσοστά των ∆ήµων που έχουν συνάψει 

συµβάσεις για τη διαχείριση των ελαστικών και οχηµάτων και τέλος των 

συσσωρευτών. Από το σύνολο των 33 ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα, 

µόνο οι ∆ήµοι Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς και Ωραιοκάστρου απάντησαν 

θετικά για συνεργασίες και στις πέντε κατηγορίες του ερωτηµατολογίου, ενώ οι 

∆ήµοι που δεν δήλωσαν καθόλου συνεργασίες για τη διαχείριση των ειδικών 



∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

 95 

αποβλήτων είναι πέντε και συγκεκριµένα οι ∆ήµοι Αγίου Αθανασίου, 

Καλλινδοίων, Λαχανά, Μαδύτου και Χαλκηδόνας. Στα επόµενα κεφάλαια 

γίνεται αναλυτική περιγραφή των δράσεων αυτών για κάθε ∆ήµο και κάθε 

προϊόν που απαιτεί εναλλακτική διαχείριση σύµφωνα µε τον Ν.2939/01 και τα 

Π.∆. 82, 109, 115, 116 και 117 του έτους 2004. 

 

9.3.1.  ∆ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών 

Συσκευών (Α.Η.Η.Ε.) 
 

 

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού καθορίζεται µε το Π.∆. 117/2004.  Στην Ελλάδα η διαχείριση αυτή 

πραγµατοποιείται βασικά από την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», που είναι 

υπεύθυνη για τη συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία των Α.Η.Η.Ε. οικιακής 

και µη οικιακής προέλευσης και συγκεκριµένα και των δέκα κατηγοριών των 

Α.Η.Η.Ε., όπως αναφέρονται παρακάτω: 

• Μεγάλες οικιακές συσκευές.  

• Μικρές οικιακές συσκευές.  

• Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.  

• Καταναλωτικά είδη.  

• Φωτιστικά είδη.  

• Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουµένων των µεγάλης κλίµακας 

σταθερών βιοµηχανικών εργαλείων).  

• Παιχνίδια – Εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισµού.  

• Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουµένων όλων των εµφυτεύσιµων και 

µολυσµένων προϊόντων).  

• Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου.  

• Συσκευές αυτόµατης διανοµής.  

Το έτος 2008, όπως προκύπτει από το Σχήµα 9.15, συλλέχτηκαν συνολικά 

πάνω από 47.000 τόνοι Η.Η.Ε. ξεπερνώντας κατά 16.000 τόνους τα αντίστοιχα 

στοιχεία του προηγούµενου έτους, γεγονός που αποδεικνύει την ολοένα και 

αυξανόµενη συµµετοχή και ευαισθητοποίηση των ∆ήµων στη διαχείριση των 

Α.Η.Η.Ε. (Αρφανάκου, 2009). 

Στον Πίνακα 9.7 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία των συνεργασιών των ∆ήµων 

σχετικά µε τη διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. Επισηµαίνεται ότι στον πίνακα αυτό 

αναφέρονται τα στοιχεία ακριβώς, όπως τα παρουσιάζουν οι ∆ήµοι στα 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 9.7 διαπιστώνεται ότι 
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ενώ ένας σηµαντικός αριθµός των ∆ήµων (οι 24 από τους 33) περιγράφουν µια 

µορφή διαχείρισης για τα Α.Η.Η.Ε., παραταύτα µόνο οι δέκα από αυτούς 

δηλώνουν το όνοµα της εταιρείας που συνεργάζονται, γεγονός βέβαια που 

µπορεί να οφείλεται και σε παράβλεψη κατά τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. 

 

Σχήµα 9.15. Συλλογή πανελλαδικά των Α.Η.Η.Ε από την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (Αρφανάκου, 2009). 

 

 
Πίνακας 9.7.  Συνεργασίες ∆ήµων Ν. Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση των 

αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
 
 

∆ήµος Υφίσταται 
διαχείριση 

Όνοµα Εταιρείας Παρατηρήσεις 

Αγίου Αθανασίου - - - 

Αγίου Γεωργίου NAI - Συγκέντρωση σε ειδικό container 

Αµπελοκήπων NAI «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.» 

 

Απολλωνίας NAI ο ίδιος ο ∆ήµος Συλλογή συσκευών κατόπιν 
τηλεφωνικής ενηµέρωσης 

Βασιλικών NAI ο ίδιος ο ∆ήµος Συλλογή σε ένα µεταλλικό container 
και πέντε  κάδους των 240lt καθώς 

και δύο ειδικούς κάδους για 
λαµπτήρες 

    

Ελευθερίου - 
Κορδελιού 

NAI «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.» 

Συλλογή σε ένα µεταλλικό container 
για τις µεγάλες συσκευές και σε 
πλαστικούς κάδους για τις µικρές  

Επανοµή NAI -  
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Πίνακας 9.7 (συνέχεια).  Συνεργασίες ∆ήµων Ν. Θεσσαλονίκης για τη 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. 

 
 

∆ήµος Υφίσταται 
διαχείριση 

Όνοµα Εταιρείας Παρατηρήσεις 

Ευόσµου NAI «Ανακύκλωση 
ΤοΣυσκευών Α.Ε.» 

Συλλογή από τον ∆ήµο και 
παράδοση στην εταιρεία 

Εχεδώρου - -  

Θερµαϊκού - -  

Θέρµης NAI ο ίδιος ο ∆ήµος Συλλογή συσκευών κατόπιν 
τηλεφωνικής ενηµέρωσης 

Θεσσαλονίκης NAI «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.» 

Πραγµατοποιεί πρωτογενή 
ταξινόµηση 

Καλαµαριάς NAI ο ίδιος ο ∆ήµος Συλλογή από τον ∆ήµο 

Καλλινδοίων - -  

Καλλιθέας NAI «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.» 

 

Κορώνειας NAI «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.» 

 

Κουφάλιων NAI «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.» 

 

Λαγκαδά NAI «TRIAS ECO Α.Ε.»  

Λαχανά - -  

Μαδύτου - -  

Μενεµένης NAI -  

Μηχανιώνας NAI - Συλλογή σε ένα µεταλλικό container 
και δεκαεννιά ειδικούς κάδους 

Μίκρας NAI - Συλλογή σε ένα µεταλλικό container 

Νεάπολης NAI ο ίδιος ο ∆ήµος Συλλογή σε ένα µεταλλικό container 
των 38m3, τριάντα δύο κάδους των 

240lt καθώς και δύο ειδικούς 
κάδους των 1.000 lt 

Πεύκων - -  

Πολίχνης NAI «Ανακύκλωση 
Συσκευών Α.Ε.» 

 

 

9.3.2. ∆ιαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)  
 

Στο Π.∆. 82/2004 µε το οποίο ρυθµίζεται η εναλλακτική διαχείριση των 

λιπαντικών ελαίων αναφέρεται ότι ο στόχος που επιδιώκεται είναι να 

πραγµατοποιείται συλλογή του 70% του βάρους όλων των παραγόµενων Α.Λ.Ε. 

και το 80% αυτού να αναγεννάται. Με την αναγέννηση αποµακρύνονται ή 

µειώνονται σηµαντικά τα επικίνδυνα στοιχεία των ορυκτελαίων, µε αποτέλεσµα 

το προϊόν που προκύπτει να είναι ίδιας ποιότητας µε τα πρωτογενή ορυκτέλαια. 

Στην Ελλάδα η διαχείριση των Α.Λ.Ε. πραγµατοποιείται από την «ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε. 
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Α.Ε.», η οποία έχει εγκαταστήσει πανελλαδικά 15.000 σηµεία συλλογής και 

κατά το 2008 συνέλεξε και αναγέννησε 40.000 τόνους λιπαντικών ελαίων, 

ποσοστό που εκτιµάται ότι αναλογεί στο 72% των παραγόµενων Α.Λ.Ε. 

(Αρφανάκου, 2009). Επίσης, η διαχείριση των Α.Λ.Ε. γίνεται και από την 

εταιρεία «ΚΕ.ΠΕ∆.Α.Ε.», η λειτουργία της οποίας εγκρίθηκε µε την Υπουργική 

Απόφαση 105857/2003 (ΦΕΚ 391 Β' 4-3-2003). Η εταιρεία αυτή 

δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ορυκτελαίων σε 

πανελλαδικό επίπεδο (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων, 2009). Στον Πίνακα 9.8 αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία των 

συνεργασιών των ∆ήµων σχετικών µε τη διαχείριση των Α.Λ.Ε., όπου οι µισοί 

σχεδόν ∆ήµοι της παρούσας έρευνας δήλωσαν συνεργασία ή έστω κάποια 

µορφής δράση για τη διαχείριση των Α.Λ.Ε.  

 

Πίνακας 9.8.     Συνεργασίες ∆ήµων του Ν. Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση 
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

 
∆ήµος Υφίσταται 

διαχείριση 
Όνοµα Εταιρείας Παρατηρήσεις 

Αγίου Αθανασίου -   

Αγίου Γεωργίου -   

Αµπελοκήπων ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε».   

Απολλωνίας ΝΑΙ   

Βασιλικών ΝΑΙ Ο ίδιος ο ∆ήµος ∆εξαµενή σε ειδικό χώρο του ∆ήµου 

Ελευθερίου - 
Κορδελιού 

ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε». Η συλλογή πραγµατοποιείται από το 
∆ήµο και µεταφέρονται στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας 

Επανοµής -   

Ευόσµου ΝΑΙ   

Εχεδώρου ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε».  

Θερµαϊκού ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε».  

Θέρµης ΝΑΙ Ο ίδιος ο ∆ήµος Παράδοση των χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων στους ιδιώτες 

Θεσσαλονίκης ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε».  

Καλαµαριάς ΝΑΙ Ο ίδιος ο ∆ήµος ∆εξαµενή σε ειδικό χώρο του ∆ήµου 

Καλλινδοίων -   

Καλλιθέας -   

Κορώνειας -   

Κουφάλιων -   

Λαγκαδά -   

Λαχανά -   

Μαδύτου -   
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Πίνακας 9.8 (συνέχεια).     Συνεργασίες ∆ήµων του Ν. Θεσσαλονίκης για τη 
διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

 

∆ήµος Υφίσταται 
διαχείριση 

Όνοµα Εταιρείας Παρατηρήσεις 

Μενεµένης -   

Μηχανιώνα ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε».  

Μίκρας -   

Νεάπολης ΝΑΙ Ο ίδιος ο ∆ήµος ∆εξαµενή πλαστική χωρητικότητας 1 
tn σε ειδικό χώρο του ∆ήµου 

Πεύκων -   

Πολίχνης ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε».  

Πυλαίας ΝΑΙ  Συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους 
και συλλέγονται από την εταιρεία  

Σοχού -   

Συκεών ΝΑΙ «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε».  

Τριανδρίας -   

Χαλάστρας -   

Χαλκηδόνας -   

Ωραιοκάστρου ΝΑΙ Ο ίδιος ο ∆ήµος Μόνο για τα ορυκτέλαια του ∆ήµου 
στο αµαξοστάσιο 

 

9.3.3. ∆ιαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών και Οχηµάτων Τέλους 

κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)   
 

∆ιαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών 

 

Η διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών καθορίζεται από το Π.∆.109/04 και 

το ν.2939/01, που ορίζουν τις υποχρεώσεις των εισαγωγέων, διακινητών, 

εµπόρων και τελικών χρηστών ελαστικών, αλλά καθορίζουν και τους στόχους 

που έπρεπε να επιτευχθούν και συγκεκριµένα, µε χρονικό ορίζοντα το τέλος 

του 2006 όπου θα έπρεπε να αξιοποιούνται  περισσότερα από το 65% των 

ετήσιων απορριπτόµενων ελαστικών στην χώρα και να ανακυκλώνεται 

τουλάχιστον το 10% των συνολικών ποσοτήτων.  

 Τον Ιούλιο του 2004 εγκρίθηκε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 

παλαιών ελαστικών «ECOELASTIKA Α.Ε.», το οποίο αποτελεί σήµερα το 

µοναδικό εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων 

ελαστικών. Μέχρι σήµερα, η εταιρεία αυτή έχει διαχειριστεί πάνω από 100.000 

τόνους µεταχειρισµένων ελαστικών, ενώ από τον Ιούλιο του 2006 έχουν 

επιτευχθεί οι στόχοι του Π∆ 109/2004. Η «ECOELASTIKA Α.Ε.» συλλέγει 

πλέον περισσότερους από 4.500 τόνους σε µηνιαία βάση. Το ποσοστό 

ανάκτησης µέσω του συστήµατος ανέρχεται στο 100% της απορριπτόµενης 
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ποσότητας, η οποία υπολογίζεται σε 50.000 τόνους ετησίως. Οι συνηθέστερες 

χρήσεις των µεταχειρισµένων ελαστικών είναι η µηχανική επεξεργασία για 

ανακύκλωση και η συναποτέφρωση σε ενεργοβόρες βιοµηχανίες (π.χ. 

τσιµεντοβιοµηχανία) (www.ecoelastica.gr). 

 

∆ιαχείριση Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 

 

Το Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ81/τ.Α/05.03.04), που εκδόθηκε προς 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ, καθορίζει το νοµικό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ. Συγκεκριµένα, θεσπίζει τα µέτρα, τους 

όρους και τα προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ., των 

χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων 

καταλυτικών µετατροπέων τους. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την ανωτέρω νοµοθεσία, 

οι παραγωγοί των οχηµάτων υποχρεώνονται να οργανώνουν ή να συµµετέχουν 

σε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των οχηµάτων 

και να προωθούν τη πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, µε 

την οργάνωση συστηµάτων συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης 

και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των αποβλήτων που συνίστανται σε 

µεταχειρισµένα εξαρτήµατα. Οι τελικοί ιδιοκτήτες των Ο.Τ.Κ.Ζ. είναι 

υποχρεωµένοι να παραδίδουν το όχηµά τους σε εγκεκριµένα σηµεία συλλογής 

Ο.Τ.Κ.Ζ., τα οποία πρέπει να είναι συµβεβληµένα µε εγκεκριµένα συστήµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης. Οι στόχοι που τίθενται για την εναλλακτική 

διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ. είναι (Ε.∆.Ο.Ε., 2009):  

� Μέχρι την 01-01-06, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. 

που είχουν παραχθεί µετά την 01-01-1980 έπρεπε να είναι τουλάχιστον 

το 85% κατά µέσο όρο ανά όχηµα και ανά έτος, ενώ η 

επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνονταν για το ίδιο χρονικό 

όριο 80%. Για τα οχήµατα που είχαν παραχθεί  πριν την 01-01-1980, τα 

ποσοστά διαµορφώνονταν σε 75% για επαναχρησιµοποίηση και 

αξιοποίηση και 70% για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση.  

� Μέχρι τη 01-01-2015, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να 

είναι τουλάχιστον το 95% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και η 

επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση να είναι 85%. 

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των Ο.Τ.Κ.Ζ.  εγκρίθηκε µε 

απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (αρ. οικ. 105136, ΦΕΚ 907Β/2004) η 

σύσταση του συλλογικού συστήµατος Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων 
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Ελλάδος (Ε.∆.Ο.Ε.), που έχει αναλάβει την οργάνωση και την εποπτεία 

λειτουργίας των σηµείων συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των Ο.Τ.Κ.Ζ. 

στην Ελλάδα και σήµερα, αποτελεί το µοναδικό εγκεκριµένο σύστηµα 

εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. Η διαδικασία της διαχείρισης τους ποικίλλει 

καθώς διάφορα υλικά των οχηµάτων, όπως ορυκτέλαια, ελαστικά, συσσωρευτές, 

παραδίνονται σε συλλογικά συστήµατα ανακύκλωσης, ενώ ορισµένα άλλα σε 

εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων. Στη συνέχεια, ένα µεγάλο ποσοστό, σχεδόν 

75% των Ο.Τ.Κ.Ζ., το οποίο αποτελείται από χρήσιµα µέταλλα, οδηγείται  στις 

χαλυβουργίες για ανακύκλωση αποτελώντας σηµαντική πηγή πρώτων υλών. 

Τέλος, κάποια εξαρτήµατα πωλούνται σαν µεταχειρισµένα ανταλλακτικά 

(επαναχρησιµοποίηση). Στο Σχήµα 9.16 δίνεται ο αριθµός των οχηµάτων, που 

ανακυκλώθηκαν από την Ε.∆.Ο.Ε. κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. 

 
 

Σχήµα  9.16.  Αριθµός οχηµάτων που ανακυκλώθηκαν από την Ε.∆.Ο.Ε. κατά 
την τελευταία πενταετία (Ε.∆.Ο.Ε., 2009).   

 

Στον Πίνακα 9.9 περιγράφονται, όπως προέκυψαν από την αποδελτίωση των 

ερωτηµατολογίων, οι δράσεις και οι τυχόν συνεργασίες που έχουν συνάψει οι 

∆ήµοι που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα για τη διαχείριση τόσο των 

αποβλήτων ελαστικών, όσο και των Ο.Τ.Κ.Ζ. (αποτέλεσαν µια κατηγορία στο 

ερωτηµατολόγιο). 

Συνολικά, οι 13 από τους 33 ∆ήµους που συµµετείχαν στην παρούσα 

έρευνα δήλωσαν ότι υλοποιούν δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων 

ελαστικών και οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής, χωρίς όµως κανένας να δηλώνει 

ξεχωριστά τη διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών από αυτή των Ο.Τ.Κ.Ζ. Τη 

µορφή της συνεργασίας τους µε τα πιστοποιηµένα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε συστήµατα 

(Ε.∆.Ο.Ε. Α.Ε. και ECOELASTIKA A.E.) περιέγραψαν µόνο οι έξι από τους 13 

∆ήµους. 
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Πίνακας 9.9.  Συνεργασίες ∆ήµων του Ν. Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση των 
αποβλήτων ελαστικών και οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής. 

 
∆ήµος Υφίσταται 

διαχείριση 
Όνοµα Εταιρείας Παρατηρήσεις 

Αγίου 
Αθανασίου 

- - - 

Αγίου Γεωργίου - - - 

Αµπελοκήπων ΝΑΙ «ECOELASTIKA A.E.» Για τη διαχείριση των ελαστικών 

Απολλωνίας ΝΑΙ - Σε ειδικό χώρο που έχει διαµορφωθεί 

Βασιλικών - - - 

Ελευθερίου - 
Κορδελιού 

ΝΑΙ «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΑΕΒΕ» 

Η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί από την 
Ε.∆.Ο.Ε. Α.Ε. ως σηµείο συλλογής 

των Ο.Τ.Κ.Ζ. 

Επανοµής - - - 

Ευόσµου ΝΑΙ - Συγκεντρώνονται σε χώρο του ∆ήµου 
και δίδονται στην εταιρεία για 

ανακύκλωση 

Εχεδώρου - - - 

Θερµαϊκού ΝΑΙ «Ε∆ΟΕ Α.Ε.» - 

Θέρµης ΝΑΙ - Υπάρχουν συνεργασίες µε εταιρείες 
οδικής βοήθειας για την 

αποµάκρυνση των 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 

Θεσσαλονίκης ΝΑΙ «ECOELASTIKA A.E.» Για τη διαχείριση των ελαστικών 

Καλαµαριάς ΝΑΙ - Συγκεντρώνονται σε χώρο του ∆ήµου 
τα απόβλητα ελαστικά των οχηµάτων. 
Για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. ο ∆ήµος τα παραδίδει 

σε εταιρεία συλλογής για τη 
διαχείριση τους. 

Καλλινδοίων - - - 

Καλλιθέας - - - 

Κορώνειας - - - 

Κουφαλίων ΝΑΙ - Συνεργασία µε Σταθµό 
Μεταφόρτωσης Σίνδου   

Λαγκαδά - - - 

Λαχανά - - - 

Μαδύτου - - - 

Μενεµένης - - - 

Μηχανιώνας ΝΑΙ «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΑΕΒΕ» και «Σ. ΕΛ. 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» 

Οι εταιρείες  έχουν αδειοδοτηθεί από 
την Ε.∆.Ο.Ε. Α.Ε. ως σηµεία 

συλλογής των Ο.Τ.Κ.Ζ. 

Μίκρας - - - 

Νεάπολης - - - 

Πεύκων ΝΑΙ - Απόσυρση εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων σύµφωνα µε τη κείµενη 

νοµοθεσία 

Πολίχνης ΝΑΙ «ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ ΥΙΟΙ ΙΟΡ∆. 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΙ∆Η Ο.Ε.» 

Αδειοδότηση από την Ε.∆.Ο.Ε. Α.Ε. 
ως σηµείο συλλογής των Ο.Τ.Κ.Ζ. 
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Πίνακας 9.9 (συνέχεια).  Συνεργασίες ∆ήµων του Ν. Θεσσαλονίκης για τη 
διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών και 
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής. 

 
∆ήµος Υφίσταται 

διαχείριση 
Όνοµα Εταιρείας Παρατηρήσεις 

Πυλαίας - - - 

Σοχού - - - 

Συκεών - - - 

Τριανδρίας - - - 

Χαλάστρας - - - 

Χαλκηδόνας - - - 

Ωραιοκάστρου ΝΑΙ - Ειδικές συµβάσεις µε αρµόδιους 
φορείς 

 
 
9.3.4.  ∆ιαχείριση Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχηµάτων και   

Βιοµηχανίας 
 

Η εναλλακτική διαχείριση των συσσωρευτών στην Ελλάδα 

πραγµατοποιείται βασικά από την «ΣΥ∆ΕΣΗΣ Α.Ε.», που είναι αρµόδια για τη 

συλλογή τους από διάφορα σηµεία πώλησης και αντικατάστασης των 

συσσωρευτών αλλά και από τις βιοµηχανίες. Το έτος 2008 συγκεντρώθηκαν 

32.500 τόνοι από ένα σύνολο αποβλήτων 41.000 τόνων (Αρφανάκου, 2009). 

Από τα στοιχεία, επίσης, της έρευνας προέκυψε ότι από τους πέντε ∆ήµους που 

δήλωσαν συνεργασία, µόνο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ανέφερε την επωνυµία της 

εταιρείας (συγκεκριµένα τη ΣΥ∆ΕΣΗΣ Α.Ε.), ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ∆ήµοι 

Βασιλικών, Καλαµαριάς, Μενεµένης και Ωραιοκάστρου απάντησαν θετικά, 

χωρίς όµως να διευκρινίσουν τα στοιχεία της συνεργασίας τους.    

 
9.3.5.    ∆ιαχείριση Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών  
 

Η εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 

θεσµοθετήθηκε µε το Π.∆. 114/2004, ενώ το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την υπ’ αριθµ. 

106155/7.7.2004 απόφασή του, ενέκρινε την εταιρεία Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. ως τον 

πιστοποιηµένο φορέα για τη διαχείριση τους. Η ετήσια συλλογή φορητών 

ηλεκτρικών στηλών από την εταιρεία Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. δίνεται στο Σχήµα 9.17. 

Η συλλογή των µπαταριών έφτασε κατά το έτος 2008 τους 496 τόνους 

(περίπου 19.000.000 φορητές µπαταρίες). Το ποσοστό συλλογής ανέρχεται στο 

26% των µπαταριών που διακινήθηκαν στην Ελληνική αγορά κατά το έτος 

2008. Σηµειώνεται ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα Κράτη 
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Μέλη καθορίζουν ότι η συλλογή φορητών µπαταριών πρέπει να φτάσει στο 25% 

µέχρι το 2012 (www.afis.gr). Στον Πίνακα 9.10 δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία 

των συνεργασιών των ∆ήµων σχετικών µε τη διαχείριση των αποβλήτων φορητών 

ηλεκτρικών στηλών.  

 
 

Σχήµα 9.17.  Βάρος (τόνοι) συλλογής αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών. 
 

 

Πίνακας 9.10.   Συνεργασίες ∆ήµων του Ν. Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση 
των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών. 

 
∆ήµος Υφίσταται 

διαχείριση 
Όνοµα 

Εταιρείας 
∆ήµος Υφίσταται 

διαχείριση 
Όνοµα 

Εταιρείας 

Αγίου Αθανασίου - - Λαγκαδά - - 

Αγίου Γεωργίου - - Λαχανά - - 

Αµπελοκήπων ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Μαδύτου - - 

Απολλωνίας ΝΑΙ - Μενεµένης √ - 

Βασιλικών ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Μηχανιώνας √ Α.Φ.Η.Σ. 

Ελευθέριου - 
Κορδελιού 

ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Μίκρας √ - 

Επανοµής - - Νεαπόλεως √ - 

Ευόσµου ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Πεύκων - - 

Εχεδώρου - Α.Φ.Η.Σ. Πολίχνης √ ΠΑΝ.ΜΕΤΑΛ. 

Θερµαϊκού - Α.Φ.Η.Σ. Πυλαίας - - 

Θέρµης ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Σοχού - - 

Θεσσαλονίκης ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Συκεών √ Α.Φ.Η.Σ. 

Καλαµαριάς ΝΑΙ ο ίδιος ο 
∆ήµος  

Τριανδρίας √ Α.Φ.Η.Σ. 

Καλλινδοίων - - Χαλάστρας - - 

Καλλιθέας ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Χαλκηδόνας - - 

Κορώνειας ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ. Ωραιοκάστρου √ Α.Φ.Η.Σ. 

Κουφαλίων ΝΑΙ Α.Φ.Η.Σ.    
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10. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 

10.1. Τέλη Καθαριότητας  
 

Η κοστολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων στους δηµότες 

µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους (Τ.Ε.Ε., 2006), όπως π.χ. ανάλογα µε: 

• την παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων ανά ιδιοκτησία, 

• το εισόδηµα νοικοκυριού, 

• το µέγεθος της οικογένειας, 

• την επιφάνεια του ακινήτου, 

• την κατανάλωση νερού, 

• την αξία του ακινήτου, 

• την ενιαία σταθερή επιβάρυνση,  

• τους δηµοτικούς φόρους. 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει (άρθρο 1, παρ.1 

του ν. 25/1975) για τη χρέωση των δηµοτών για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων τους, καθορίζεται ένα ενιαίο τέλος, τόσο για τις υπηρεσίες 

καθαριότητας, όσο και για τον ηλεκτροφωτισµό. Το τέλος αυτό υπολογίζεται 

βάσει του εµβαδού της επιφάνειας του ακινήτου πολλαπλασιαζόµενο µε 

συντελεστές που καθορίζονται µε αποφάσεις των οικείων ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων. Οι συντελεστές αυτοί διαφοροποιούνται  σύµφωνα µε τα 

χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας και συγκεκριµένα, ανάλογα µε τον τύπο της 

ιδιοκτησίας, π.χ. αν βρίσκεται στο κέντρο ή όχι, αν είναι στεγασµένο ή όχι και 

ανάλογα µε την χρήση, δηλαδή αν είναι κατοικία, κατάστηµα, βιοµηχανία κ.τ.λ. 

Το τέλος αυτό, που καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται κάθε φορά από τον 

οικείο ∆ήµο, είναι ανταποδοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι τα έσοδα των ∆ήµων από τα 

τέλη αυτά, όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο 1 του τέως Υπουργείου Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (αρ. πρωτ. 605/3-1-07) πρέπει να 

καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας, αλλά να µην 

υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται 

φορολογία.     
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Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τους ∆ήµους να δηλώσουν τους 

συντελεστές των ανταποδοτικών τελών ανάλογα µε τις κατηγορίες που έχουν 

καθορίσει. Στο Σχήµα 10.1 απεικονίζονται οι σχετικές χρεώσεις που 

επιβάλλουν οι ∆ήµοι και στις οποίες περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες 

καθαρισµού και ηλεκτροφωτισµού που τους παρέχουν (ενιαίοι συντελεστές). 
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Σχήµα 10.1. Συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού (σε €/m2) 
για 32 ∆ήµους του Ν. Θεσσαλονίκης. 

 

Στο Σχήµα 10.1 απεικονίζονται οι τιµές των συντελεστών µόνο για τις 

κατοικίες και τα καταστήµατα. Σηµειώνεται ότι δόθηκαν από τους ∆ήµους 

αρκετοί ακόµα συντελεστές. Συγκεκριµένα, υπάρχουν ∆ήµοι που 

διαφοροποιούν τον συντελεστή των στεγασµένων χώρων ανάλογα µε το εµβαδόν 

τους ή καθορίζουν διάφορες ζώνες κατοικιών µε διαφορετικό συντελεστή η 

καθεµία, όπως στην περίπτωση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (όπου στο διάγραµµα 

έχει υπολογισθεί ο µέσος όρος των τιµών των συντελεστών). Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές οδήγησαν σε µία τυπική κατηγοριοποίηση τους, ώστε να είναι πιο 

ευδιάκριτα τα συγκριτικά στοιχεία. Στο Σχήµα 10.1. επιλέχτηκαν οι 

συντελεστές µόνο για τις κατοικίες και για τα καταστήµατα, που ήταν σχεδόν σε 

όλους τους ∆ήµους διαφορετικοί. 
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Οι τιµές των κατοικιών είναι σχεδόν σε όλους τους ∆ήµους αρκετά 

µικρότερες από αυτές των καταστηµάτων, µε τον µέσο όρο να αποτελεί τα 2/3 

της αντίστοιχης τιµής των καταστηµάτων. Ορισµένοι ∆ήµοι, όπως του Αγίου 

Αθανασίου, της Μίκρας και των Συκεών, έχουν ίδιο συντελεστή, τόσο για τις 

κατοικίες, όσο για τα καταστήµατα, ενώ την χαµηλότερη τιµή συντελεστή για τις 

κατοικίες έχει εγκρίνει ο ∆ήµος Εχεδώρου (0,78 €/m2) και την υψηλότερη ο 

∆ήµος Θεσσαλονίκης, µε τιµή 2,92 €/m2  για τη «ζώνη» Α, που είναι η 

ακριβότερη από τις τρεις «ζώνες» που έχει θέσει ο ∆ήµος για τον καθορισµό των 

τελών καθαριότητας.  Η χαµηλότερη και υψηλότερη τιµή για τα καταστήµατα 

είναι 1,21  €/m2  του ∆ήµου Σοχού και  6,40  €/m2  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

αντίστοιχα (αφορά στη «ζώνη» Α: στην περίπτωση των καταστηµάτων ο ∆. 

Θεσσαλονίκης έχει ορίσει δύο «ζώνες»). Ο µέσος όρος του τέλους καθαριότητας 

(και φωτισµού) για το σύνολο των συµµετεχόντων στην έρευνα ∆ήµων είναι 1,43  

€/m2  για τις κατοικίες και 2,61 €/m2  για τα καταστήµατα.   

Η Οµάδα Εργασίας θέλησε να εξετάσει το θέµα της αλλαγής της 

τιµολογιακής πολιτικής που ακολουθείται  από τους ∆ήµους ως προς τη 

διαχείριση των Α.Σ.Α. και συγκεκριµένα, εάν θα  πρέπει η κοστολόγηση για τη 

διαχείριση των απορριµµάτων να είναι µεταβλητή, όπως π.χ. είναι το σύστηµα 

«Pay As You Throw – Πληρώνεις όσο απορρίπτεις». Σηµειώνεται ότι στην 

περίπτωση αυτή η κοστολόγηση της διαχείρισης των απορριµµάτων θα 

καθορίζεται µε βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της αρχής «ευθύνης 

του παραγωγού», οι οποίες συνδέουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στον 

δηµότη για τη διαχείριση των απορριµµάτων του µε «ανταποδοτική χρέωση» 

ανάλογα µε τα απορρίµµατα που παράγει και θέτει προς συλλογή και 

ουσιαστικά, ανάλογα µε την ρύπανση που προκαλεί στο περιβάλλον. Με τον 

τρόπο αυτόν, ακολουθείται µια στρατηγική για πιο ορθολογική χρήση των Α.Σ.Α. 

από µέρους των δηµοτών και οι αρµόδιοι φορείς µπορούν να ρυθµίσουν το 

κόστος µέσω µιας σειράς µέτρων, αλλάζοντας τη δοµή των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και ενθαρρύνοντας τη µείωση της παραγωγής απορριµµάτων.     

Στο Σχήµα 10.2 απεικονίζονται οι απαντήσεις των ∆ήµων που συµµετείχαν 

στην έρευνα για το θέµα της αλλαγής της τιµολογιακής πολιτικής των Α.Σ.Α. 

δηλαδή να µην εφαρµόζουν µία ενιαία ετήσια χρέωση ανά µονάδα επιφάνειας 

κατοικίας, όπως γίνεται σήµερα, αλλά να εφαρµόσουν ένα σύστηµα µεταβλητής 

κοστολόγησης που θα εξαρτάται από την παραγωγή  απορριµµάτων και την 

ποσότητά  που θα διατίθεται τελικά στο ΧΥΤΑ. Ένα αξιοπρόσεκτο συµπέρασµα 

που προκύπτει από το Σχήµα 10.2 είναι ότι ποσοστό 63% (3% συµφωνώ 
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απόλυτα + 34% συµφωνώ + 13% συµφωνώ υπό όρους) των ∆ήµων που 

συµµετείχαν στην έρευνα ενδιαφέρεται για την αλλαγή του σηµερινού 

συστήµατος τιµολογιακής πολιτικής µε αυτό της µεταβλητής κοστολόγησης, 

που να βασίζεται στην παραγωγή απορριµµάτων και µόνο ένα ποσοστό 13% δεν 

συµφωνεί.   

∆ιαφωνώ

13%

Συµφωνώ 

ύπο όρους

13%

Συµφωνώ 

34%

∆εν 

απάντησαν

37%

Συµφωνώ 

απόλυτα

3%

 

Σχήµα 10.2. Απαντήσεις ∆ήµων σχετικά µε την αλλαγή τιµολογιακής πολιτικής 
βάσει της παραγωγής απορριµµάτων. 

 

 

10.2. Κανονισµοί Καθαριότητας ∆ήµων – Επιβολή προστίµων 
 

Οι κανονισµοί καθαριότητας των ∆ήµων, που πρέπει να συντάσσονται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 

114/8-6-2006 Τεύχος Α), έχουν ως αντικείµενο:  

• Τη ρύθµιση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων των δηµοτών και των 

∆ήµων που αφορούν στην τήρηση της καθαριότητας και στην διασφάλιση 

της δηµόσιας υγείας.    

• Τη συµβολή στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων. 

• Τη γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων προκειµένου να 

συµµορφώνονται όλοι οι κάτοικοι προς αυτές. 

Σε ερώτηση που σχετίζεται µε την ύπαρξη ή όχι Κανονισµού Καθαριότητας  

στο ∆ήµο, ποσοστό 79% (δηλαδή οι 26 από τους 33 ∆ήµους) απάντησε θετικά. 

Οι ∆ήµοι που δεν απάντησαν ή απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση, είναι του 

Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Γεωργίου, της Απολλωνίας, της Επανοµής, του 

Λαχανά, της Μαδύτου και της Πολίχνης.  
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Στα πλαίσια της έρευνας οι ∆ήµοι κλήθηκαν να αποστείλουν, επίσης, µαζί 

µε το ερωτηµατολόγιο, και τον Κανονισµό Καθαριότητας. Στην πρόσκληση αυτή 

ανταποκρίθηκαν όλοι σχεδόν οι ∆ήµοι που συµµετείχαν στην έρευνα. 

Συγκεκριµένα, 22 από τους 26 ∆ήµους που τηρούν Κανονισµό Καθαριότητας, 

απέστειλαν τον Κανονισµό, ενώ οι ∆ήµοι Μενεµένης, Μίκρας, Συκεών και 

Χαλκηδόνας, ενδεχοµένως λόγω παράβλεψης δεν επισύναψαν τον Κανονισµό 

Καθαριότητας στο συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο. 

Συγκεκριµένα, τα θέµατα που περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς 

Καθαριότητας των ∆ήµων είναι µεταξύ άλλων:  

� Ο προσδιορισµός και η ταξινόµηση των απορριµµάτων (αστικά, ειδικά και 

επικίνδυνα. 

� Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου – Εξαιρέσεις.  

� Οι υποχρεώσεις των πολιτών (ορίζονται οι χώροι παραγωγής των 

απορριµµάτων, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά 

ογκώδη και µη δηµοτικά απόβλητα – για τα εξωτερικά απορρίµµατα – 

και για τα ειδικά – επικίνδυνα απορρίµµατα). 

� Οι υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά µε την ανακύκλωση. 

� Οι διατάξεις για την καθαριότητα εξωτερικών χώρων (υποχρεώσεις πεζών 

– οδηγών και ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων, υποχρεώσεις υπευθύνων 

καταστηµάτων και περιπτέρων, ρύπανση από διαφηµίσεις, 

καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών, καθαριότητα οδών, µεταφορά 

και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων, εγκαταλειµµένα οχήµατα κ.α.)  

� Η καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (καθαριότητα οικοπέδων, καθαριότητα 

ιδιωτικών χώρων στεγασµένων ή µη). 

� Η κατάληψη πεζοδροµίων µε οικοδοµικά υλικά. 

� Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα και λοιπές διατάξεις. 

Για κάθε µορφής παράβαση που σχετίζεται µε τα προηγούµενα θέµατα 

καθορίζεται και ένα χρηµατικό πρόστιµο, το οποίο επιβάλλεται µε απόφαση 

∆ηµάρχου κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας, εφόσον βέβαια δεν 

υπάρχει ∆ηµοτική Αστυνοµία. Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τους 

∆ήµους να αναφέρουν το ύψος των προστίµων που επέβαλλαν στους πολίτες 

τους σύµφωνα µε τον οικείο Κανονισµό Καθαριότητας για τα έτη 2006, 2007. 

Είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι συνολικά ΜΟΝΟ δύο ∆ήµοι, 

που διαθέτουν κανονισµό καθαριότητας, επέβαλαν κατά τα δύο αυτά έτη 

πρόστιµα (Πίνακας 10.1).  
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Πίνακας 10.1. Επιβαλλόµενα πρόστιµα από τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης και 
Συκεών κατά τα έτη 2006 και 2007. 

 

∆ήµοι Πρόστιµα για έτος 2006 (€) Πρόστιµα για έτος 2007 (€) 

Θεσσαλονίκης 63.326,96 71.195,00 

Συκεών 67,50 460,00 

 

Από τα προαναφερθέντα συνεπάγεται ότι αν και 26 ∆ήµοι του νοµού 

διαθέτουν κανονισµούς καθαριότητας, ουσιαστικά µόνο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

τηρεί και επιβάλει πρόστιµα καθαριότητας, χωρίς να είναι γνωστό αν τα τέλη 

αυτά εισπράχθηκαν ή αν οι ενδιαφερόµενοι έχουν ζητήσει την ακύρωση τους 

δια της δικαστικής οδού. Συνακόλουθα συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα ∆ήµοι δεν εφαρµόζουν τον κανονισµό καθαριότητας 

που ισχύει, είτε γιατί δεν έχουν τα µέσα, είτε γιατί δεν επιθυµούν, γεγονός που 

σηµαίνει σηµαντική µείωση εσόδων για τους ∆ήµους, µη συµµόρφωση των 

πολιτών µε τον κανονισµό καθαριότητας κ.λπ.  

 

10.3. Αδειοδότηση ∆ήµων για εργασίες Στερεών Αποβλήτων  
 

Σύµφωνα  µε το άρθρο 8, παρ. 1 & 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π.50910/2727/22-12-

2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

απαιτείται αδειοδότηση των ∆ήµων από τον οικείο Νοµάρχη για εργασίες 

Στερεών Αποβλήτων και συγκεκριµένα για: α) τη συλλογή και τη µεταφορά µη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και β) την προσωρινή αποθήκευση, την 

µεταφόρτωση, την αξιοποίηση και τη διάθεση µη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων (άδεια εγκατάστασης στερεών αποβλήτων).  

Οι ∆ήµοι που έχουν αδειοδοτηθεί έχουν, µεταξύ άλλων, εκπονήσει, για την 

περίπτωση (α), Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του συστήµατος συλλογής 

και µεταφοράς των Σ.Α. και έχουν διασφαλίσει τους απαιτούµενους πόρους για 

την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας.  

Σε ερώτηση εάν οι ∆ήµοι έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 

50910/2727/2003, το 37% των ∆ήµων που συµµετείχαν στην έρευνα 

απάντησαν θετικά, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 10.3. Το υπόλοιπο 63% 

(δηλαδή οι 21 από τους 33 ∆ήµους), είτε απάντησαν αρνητικά, είτε δεν 

απάντησαν καθόλου. Στον Πίνακα 10.2 δίνονται αναλυτικά οι ∆ήµοι που έχουν 

αδειοδοτηθεί για εργασίες Σ.Α. σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003. 
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Σχήµα 10.3.  ∆ήµοι µε αδειοδότηση εργασιών Σ.Α. σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 
50910/2727/2003. 

 
 
Πίνακας 10.2. ∆ήµοι του Ν. Θεσσαλονίκης µε αδειοδότηση εργασιών Σ.Α. 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003. 
 
∆ήµος Αδειοδότηση 

Εργασιών Σ.Α.  

∆ήµος Αδειοδότηση 

Εργασιών Σ.Α. 

Αγίου Αθανασίου - Λαγκαδά - 

Αγίου Γεωργίου - Λαχανά - 

Αµπελοκήπων - Μαδύτου - 

Απολλωνίας ΝΑΙ Μενεµένης - 

Βασιλικών - Μηχανιώνας ΝΑΙ 

Ελευθερίου – 
Κορδελιού 

ΝΑΙ Μίκρας ΝΑΙ 

Επανοµής ΝΑΙ Νεαπόλεως - 

Ευόσµου ΝΑΙ Πεύκων - 

Εχεδώρου ΝΑΙ Πολίχνης - 

Θερµαϊκού ΝΑΙ Πυλαίας - 

Θέρµης - Σοχού - 

Θεσσαλονίκης ΝΑΙ Συκεών ΝΑΙ 

Καλαµαριάς ΝΑΙ Τριανδρίας ΝΑΙ 

Καλλιθέας - Χαλάστρας - 

Καλλινδοίων - Χαλκηδόνος - 

Κορώνειας ΝΑΙ Ωραιοκάστρου - 

Κουφαλίων -   

 

10.4. Καθαριότητα µέσων προσωρινής αποθήκευσης  
 

Στα πλαίσια της έρευνας (Κατηγορία γενικών ερωτήσεων) οι ∆ήµοι 

ερωτήθηκαν σχετικά µε την καθαριότητα και απολύµανση των µέσων 
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προσωρινής αποθήκευσης. Για τη διαδικασία που εφαρµόζεται, η πλειοψηφία 

των ∆ήµων (και συγκεκριµένα οι 18 από τους 21 ∆ήµους που απάντησαν) 

ανέφερε ότι χρησιµοποιούν πλυντήρια αυτοκίνητα όπου µαζί µε το πλύσιµο των 

κάδων γίνεται και απολύµανση.  

Όσον αφορά στη συχνότητα καθαριότητας των µέσων προσωρινής 

αποθήκευσης, οι απαντήσεις των ∆ήµων διαφοροποιούνται σηµαντικά (Σχήµα 

10.4). Ένα σηµαντικά µεγάλο ποσοστό δεν απάντησε στην ερώτηση (34%), ενώ 

το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων ∆ήµων (33%) απάντησε ότι η 

καθαριότητα των κάδων των Α.Σ.Α. γίνεται εβδοµαδιαία, γεγονός που κρίνεται 

ικανοποιητικό από την άποψη της υγιεινής. Υπήρχε και ένα ποσοστό ∆ήµων 

που διαφοροποίησε την απάντησή του ανάλογα µε τις εποχές, π.χ. όριζε άλλη 

συχνότητα καθαρισµού τους καλοκαιρινούς µήνες και άλλη τους χειµερινούς. 

Στο Σχήµα 10.4. έχουν υπολογισθεί για αυτές τις περιπτώσεις οι καλοκαιρινοί 

µήνες. 

34%

33%

18%

10%

9%

2 φορές το χρόνο

 Μηνιαία

2-3 φορές το µήνα

Εβδοµαδιαια και πάνω

∆εν απάντησαν
 

Σχήµα 10.4. Ποσοστά ∆ήµων σχετικά µε τη συχνότητα καθαρισµού των 
µέσων προσωρινής αποθήκευσης των Α.Σ.Α. 
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11. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

11.1. Σύνοψη συµπερασµάτων 
 

Η Ο.Ε. του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, συνεκτιµώντας τα στοιχεία πού 

έχει στην διάθεσή της και τις µέχρι σήµερα εξελίξεις σε επίπεδο Νοµού 

Θεσσαλονίκης, κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα σχετικά µε τη 

διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (όχι µε σειρά σπουδαιότητας αλλά 

σύµφωνα µε τη σειρά των αποτελεσµάτων της έρευνας που περιγράφονται στα 

Κεφάλαια της µελέτης): 

� Ο Νοµός Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από µία ανοµοιόµορφη κατανοµή 

παραγωγής Α.Σ.Α., µε αρκετούς ∆ήµους να εµφανίζουν διπλάσια, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις και τριπλάσια, µέση ετήσια παραγωγή Α.Σ.Α. σε 

σχέση µε κάποιους άλλους. Οι µικροί σε έκταση ∆ήµοι του νοµού, όπως 

αυτοί του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης παράγουν Α.Σ.Α. µε 

µέσο ηµερήσιο ρυθµό περίπου 0,8 κιλά ανά κάτοικο. Στις αγροτικές, 

ωστόσο, περιοχές του νοµού και σε ∆ήµους µε χαµηλή πληθυσµιακή 

πυκνότητα, όπως, επίσης, και σε εκείνους µε αυξηµένη βιοτεχνική και 

βιοµηχανική δραστηριότητα, η µοναδιαία παραγωγή απορριµµάτων 

παρουσιάζει τιµές από µέτριες (0,6-0,7 κιλά/άτοµο/ηµέρα) έως πολύ 

υψηλές (1,9 κιλά/άτοµο/ηµέρα). Με βάση τα διαθέσιµα επίσηµα 

καταγεγραµµένα στοιχεία, από τα στοιχεία της έρευνας συνεπάγεται ότι ο 

σχεδιασµός των συστηµάτων συλλογής αποκοµιδής και κατ’ επέκταση 

διαχείρισης Α.Σ.Α. για το Νοµό Θεσσαλονίκης προτείνεται να 

διαστασιολογείται µε Μ.Π.Α. 1,2 κιλά/άτοµο/ηµέρα, µε έτος αναφοράς το 

2010.  

� Από την έρευνα του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. αποδείχθηκε η έλλειψη αλλά και η 

ανάγκη εφαρµογής ενός αξιόπιστου συστήµατος καταγραφής και 

ταξινόµησης των παραγόµενων στερεών αποβλήτων, και όχι µόνο αυτών 
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που διαχειρίζονται οι Ο.Τ.Α. ή αυτών που διατίθενται στο ΧΥΤΑ. Η βάση 

δεδοµένων θα πρέπει να συνδέεται και να έχει αναφορές στο σύστηµα 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων του 

δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Στη βάση δεδοµένων θα πρέπει να 

καταγράφονται και τα ποιοτικά αλλά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά όλων 

των στερεών αποβλήτων (αδρανών, µη επικινδύνων και επικινδύνων). 

� Για κάθε 2.000 περίπου κατοίκους αντιστοιχεί µόλις ένας εργάτης 

καθαριότητας, ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν κατέχει µόνιµη θέση 

στο ∆ήµο, αλλά βρίσκεται υπό καθεστώς εξαρτηµένης σχέσης εργασίας 

(σύµβαση ορισµένου χρόνου). Σε µεγαλύτερους ∆ήµους, ωστόσο, όπως αυτοί 

του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, αλλά και 

περιφερειακά του πολεοδοµικού ιστού, η αναλογία είναι λίγο καλύτερη, 

φθάνοντας τους τρεις (3), περίπου, εργάτες, για κάθε 2.000 κατοίκους. 

Σηµαντική είναι η ανάγκη στελέχωσης όλων των υπηρεσιών καθαριότητας 

των Ο.Τ.Α. µε επιστηµονικό προσωπικό, ώστε η όλη διαχείριση να στηρίζεται 

σε τεχνικά εργαλεία και βάσεις δεδοµένων και όχι σε εµπειρικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες µπορεί να φαίνονται επαρκείς αλλά αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και στη διαχείριση πολλών διακριτών 

ρευµάτων στερεών αποβλήτων σε όλους τους Ο.Τ.Α. 

�  Σχεδόν 1 στους 2 υπαλλήλους και εργάτες των υπηρεσιών καθαριότητας 

των ∆ήµων εργάζεται υπό καθεστώς συµβάσεων ορισµένου χρόνου ή 

µερικής απασχόλησης. Στην περίπτωση των µικρών ∆ήµων σχεδόν κανένας 

υπάλληλος δεν είναι µόνιµος ή έχει σύµβαση αορίστου χρόνου. Η 

κατάσταση αυτή είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει ανατροπές και θα 

υποχρεώσει σε άµεσες επιλογές από τις διοικήσεις των Ο.Τ.Α., ιδιαίτερα 

λαµβάνοντας υπ’ όψη τον πρόσφατο ∆ηµοτικό Κώδικα και µετά τις θεσµικές 

ρυθµίσεις για τους συµβασιούχους και τις προσλήψεις µονίµου 

προσωπικού. Η οργάνωση και οι προσλήψεις του προσωπικού θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε επικαιροποιηµένους οργανισµούς των Ο.Τ.Α. και θα 

καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως οι εργάτες καθαριότητας, οι 

οδηγοί απορριµµατοφόρων, κ.λπ.).  

� Στο Νοµό Θεσσαλονίκης εντοπίζονται 9 διαφορετικά είδη κάδων για την 

προσωρινή αποθήκευση οικιακών απορριµµάτων (µη ανακυκλώσιµων), τα 

οποία µε τη σειρά τους χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ονοµαστικές 

χωρητικότητες. Η πλειοψηφία των ∆ήµων χρησιµοποιεί µεταλλικούς και 

πλαστικούς τροχήλατους κάδους χωρητικότητας που κυµαίνεται από 120 
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έως 1.100 λίτρα. Η πλειοψηφία (~78%), µάλιστα, των ∆ήµων επιλέγει 

κάδους µεγάλης χωρητικότητας, της τάξης των 1.100 λίτρων. Η 

διαφοροποίηση των κάδων στους ∆ήµους του νοµού επιβλήθηκε, προφανώς, 

από τη διαφοροποίηση της κατοικίας και της παραγωγής χωροταξικά. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η οργάνωση της συλλογής είναι αρκετά 

σύνθετη, γιατί καθιστά αναγκαία τη χρήση διαφόρων τύπων 

απορριµµατοφόρων, προσαρµοσµένων στους τύπους των κάδων - περιεκτών. 

Η επιλογή, εποµένως, κατάλληλων κάδων, που προσαρµόζονται στις 

ανάγκες κάθε ∆ήµου, είναι σηµαντική, γιατί µπορεί να επηρεάσει τη 

δηµόσια υγεία, την αισθητική της εξυπηρετούµενης περιοχής και το 

σύστηµα συλλογής-µεταφοράς. Η Ο.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. θέλει να 

σηµειώσει την ανάγκη τυποποίησης του εξοπλισµού προσωρινής 

αποθήκευσης των Α.Σ.Α. σε επίπεδο νοµού Θεσσαλονίκης, ρύθµιση που 

απαιτεί την εξέλιξη προδιαγραφών και την διάχυση τεχνογνωσίας από τον 

αντίστοιχο Φο.∆.Σ.Α. Επίσης ως θετική καταγράφεται η αρχική εµπειρία 

από την εγκατάσταση νέου τύπου κάδων (υπόγειοι βυθιζόµενοι κάδοι 

µεγάλης χωρητικότητας και τυποποιηµένες σκάφες – κοντέινερ για ειδικά 

ρεύµατα, κλαδέµατα, ογκώδη και αδρανή).  

� Όσον αφορά στη συχνότητα καθαριότητας των µέσων προσωρινής 

αποθήκευσης, µεγάλο ποσοστό των συµµετεχόντων ∆ήµων (33%) απάντησε 

ότι η καθαριότητα των κάδων των Α.Σ.Α. γίνεται εβδοµαδιαία, γεγονός που 

κρίνεται σχετικά ικανοποιητικό από την άποψη υγιεινής. Ένα σηµαντικά 

µεγάλο ποσοστό όµως δεν απάντησε στην ερώτηση (34%), ενώ υπάρχει και 

ένα ποσοστό ∆ήµων που διαφοροποίησε την απάντησή του ανάλογα µε τις 

εποχές, π.χ. όριζε µεγαλύτερη συχνότητα καθαρισµού τους καλοκαιρινούς 

µήνες από ότι τους χειµερινούς. Είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί η 

αντίστοιχη προδιαγραφή και να βελτιωθεί η συχνότητα καθαρισµού και 

απολύµανσης όλων των κάδων (σε όλους τους Ο.Τ.Α. του Νοµού). 

� Σε σχέση µε τους περιφερειακούς ∆ήµους, οι ∆ήµοι του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται από µικρή αναλογία 

διαθέσιµου όγκου κάδων ανά κάτοικο, η οποία κυµαίνεται µεταξύ 11,7 έως 

32,5 λίτρα ανά κάτοικο. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην υψηλή 

πληθυσµιακή πυκνότητα των ∆ήµων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, η 

οποία δεν επιτρέπει την χωροταξική κάλυψη του ∆ήµου µε ακόµα 

µεγαλύτερο πλήθος κάδων – περιεκτών.  
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� Η πλειοψηφία των οχηµάτων συλλογής Α.Σ.Α. στους ∆ήµους του νοµού 

είναι κλειστού τύπου, τα οποία είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα συµπίεσης 

των απορριµµάτων και σύστηµα ανύψωσης κάδων (απορριµµατοφόρα 

µηχανικής αποκοµιδής). Στους 30 ∆ήµους του νοµού, χρησιµοποιούνται 

συνολικά, 130 απορριµµατοφόρα τύπου «µύλου» και 108 

απορριµµατοφόρα τύπου «πρέσας», διαφόρων χωρητικοτήτων. 

�  Η έρευνα ανέδειξε την υιοθέτηση διαφορετικών πολιτικών αποκοµιδής των 

απορριµµάτων στους ∆ήµους του νοµού. Συγκεκριµένα, η συχνότητα 

συλλογής κυµαίνεται από 2 έως 7 φορές την εβδοµάδα, ανάλογα µε την 

περιοχή όπου γίνεται η συλλογή και την πολιτική που υιοθετεί ο κάθε 

∆ήµος. Στα µεγάλα αστικά κέντρα του νοµού, η αποκοµιδή των 

απορριµµάτων είναι καθηµερινή σε ποσοστό 100% (∆ήµοι εντός και 

περιφερειακά του πολεοδοµικού ιστού της Θεσσαλονίκης), ενώ σε µόλις ένα 

∆ήµο (∆ήµος Καλλινδοίων) η συλλογή των Α.Σ.Α. λαµβάνει χώρα µόνο µία 

φορά την εβδοµάδα. Στους περισσότερους ∆ήµους του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος, η αποκοµιδή γίνεται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, εκτός 

της Κυριακής, στη διάρκεια της οποίας µπορεί να κυκλοφορεί ένα 

περιορισµένο πλήθος απορριµµατοφόρων. Η αποκοµιδή των απορριµµάτων, 

σε αποµακρυσµένα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ενός ∆ήµου, πραγµατοποιείται 

συνήθως 1 µε 2 φορές την εβδοµάδα, ενώ Οικισµοί και ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα που βρίσκονται σε σχετικά µικρή απόσταση από το αστικό 

κέντρο ενός ∆ήµου, εξυπηρετούνται 2-3 φορές την εβδοµάδα.  

Σε κάθε περίπτωση η αποκοµιδή πρέπει κατ’ ελάχιστον να γίνεται 3 φορές 

τη βδοµάδα από όλους τους κάδους, η δε συλλογή να οργανώνεται βάση 

τυποποιηµένων και σχεδιασµένων δροµολογίων, τα οποία να προκύπτουν µε 

σύγχρονα λογισµικά εργαλεία και µε αποτύπωση όλων των πληροφοριών σε 

συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών. Τα εργαλεία αυτά παράλληλα µε την 

οικονοµία κλίµακος και την ορθολογικοποίηση στη διαχείριση εξοπλισµού 

και ανθρώπινων πόρων των Ο.Τ.Α., θα δώσουν και τη δυνατότητα 

πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επαγγελµατιών. 

� Οι ∆ήµοι του νοµού µεταθέτουν, στην πλειοψηφία τους, την ευθύνη για τη 

συλλογή και µεταφορά των Α.Ε.Κ.Κ. – µπάζων στους πολίτες, οι οποίοι µε 

τη σειρά τους πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι τον αντίστοιχο επαγγελµατία. Σε 

αντιδιαστολή µε τα µπάζα, τα ογκώδη απορρίµµατα (π.χ. έπιπλα) 

συλλέγονται από τους περισσότερους ∆ήµους (σε ποσοστό 62,5%) µε ειδικά 

οχήµατα και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, κατόπιν τηλεφωνικής 
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επικοινωνίας µε την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου και σύµφωνα µε 

αυτά που ορίζονται στον Κανονισµό Καθαριότητας καθενός από αυτούς. 

� Στο Ν. Θεσσαλονίκης λειτουργεί σήµερα µόνο ένας αδειοδοτηµένος Σταθµός 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων και είναι αυτός που εξυπηρετεί το ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης ενώ υπάρχουν άλλοι δύο ΣΜΑ (Εχεδώρου και Μηχανιώνας) 

και ένας υπό διαµόρφωση (στο ∆ήµο Απολλωνίας), που λειτουργούν ως 

υποδοµές Μεταφόρτωσης χωρίς πληρότητα υποδοµών και αδειοδοτήσεων. 

Αναµένεται, η κατασκευή και λειτουργία δύο νέων Σ.Μ.Α. Συγκεκριµένα του 

“Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Βορειοδυτικού Τοµέα 

Θεσσαλονίκης” στην Ευκαρπία, που βρίσκεται στη φάση ανάδειξης 

αναδόχου και του Σ.Μ.Α. στη Ν. Απολλωνία που βρίσκεται στη φάση 

αδειοδότησης.  

� Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι τα απορριµµατοφόρα των 

συµµετεχόντων ∆ήµων διανύουν καθηµερινά απόσταση 17.000 περίπου χλµ 

για τη µεταφορά των Α.Σ.Α. από τους κάδους προσωρινής αποθήκευσης έως 

τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Από αυτά τα 4.000 χλµ. περίπου αντιστοιχούν σε 

δροµολόγια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ενώ εκτιµάται ότι αν δεν 

λειτουργούσε ο Σ.Μ.Α του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να διανύονταν 

καθηµερινά 4.000 χλµ. επιπλέον. Σηµαντικά µεγάλες αποστάσεις διανύουν 

τα απορριµµατοφόρα ∆ήµων του νοµού µε υψηλό πληθυσµό που 

βρίσκονται σε µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης 

(π.χ. ∆ήµος Καλαµαριάς, Θερµαϊκού ) και δεν εξυπηρετούνται από Σ.Μ.Α.. 

Από το πλήθος των δροµολογίων και των διανυθέντων χιλιοµέτρων των 

απορριµµατοφόρων αλλά και από τα γνωστά προβλήµατα στη λειτουργία 

των υπηρεσιών καθαριότητας των Ο.Τ.Α. µετά την έναρξη λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ Μαυροράχης, συνάγεται το συµπέρασµα της µείζονος προτεραιότητας 

που έχει για το Νοµό η κατασκευή και λειτουργία του Σ.Μ.Α. Β∆ τοµέα, όχι 

µόνο για το Β∆ Πολεοδοµικό Θεσσαλονίκης αλλά και για τους Ο.Τ.Α. της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης µε σηµαντικό πληθυσµό και παραγωγή Α.Σ.Α. 

(Καλαµαριά, Πυλαία, Θερµαϊκός, Θέρµη).  

� Η διάθεση των ογκωδών απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης  

πραγµατοποιείται µόνο εφόσον αυτά υποστούν επεξεργασία (π.χ. 

θρυµµατισµό). Μόνο οι 15 από τους 33 ∆ήµους της έρευνας δήλωσαν ότι 

έχουν συνάψει  κάποιου είδους συνεργασία για τη διαχείριση των ογκωδών 

αποβλήτων, µε το κόστος επεξεργασίας να κυµαίνεται από 17 έως 23 €/τόνο. 

∆εν είναι απόλυτα διευκρινισµένο αν όλα τα ογκώδη των ΟΤΑ διατίθενται 
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σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περιβάλλοντος, ενώ κατατίθενται πολλές 

καταγγελίες για παράνοµη απόρριψη. Για την επίλυση αυτού του 

προβλήµατος και για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται η άµεση 

εγκατάσταση συστήµατος επεξεργασίας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το 

Σ.ΟΤΣ.Ν.Θ. και η εφαρµογή συστήµατος µεταφοράς των ογκωδών από τους 

Ο.Τ.Α. µέχρι το ΧΥΤΑ. Θετικές χαρακτηρίζονται και οι πιθανές κοινές 

επενδύσεις σε αντίστοιχα µηχανήµατα θρυµµατισµού από οµάδες 

γειτονικών Ο.Τ.Α. 

� Η διάθεση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(Α.Ε.Κ.Κ.) απαγορεύεται στους ΧΥΤΑ οικιακών αποβλήτων, όπως είναι ο 

ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η ανακύκλωση/αξιοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. αποτελεί 

µοναδική  λύση µέχρι τη δηµιουργία ΧΥΤΑ Αδρανών. Οι 11 από τους 33 

∆ήµους της έρευνας δήλωσαν ότι έχουν συνάψει  κάποιου είδους 

συνεργασία για τη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων τους. Το κόστος 

διαχείρισης των αδρανών δείχνει µικρότερο από αυτό των ογκωδών 

αποβλήτων. Στην ερώτηση αναφορικά µε το χώρο διάθεσης /συγκέντρωσης 

των Α.Ε.Κ.Κ. δεν απάντησαν οι 23 από τους 33 ∆ήµους, γεγονός που 

συνηγορεί υπέρ της ανεξέλεγκτης διάθεσης. Για την αντιµετώπιση αυτού του 

ελλείµµατος υπάρχουν δύο επιλογές : Η συνεργασία των Ο.Τ.Α. µε τις 

αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. ή η 

ανάπτυξη αντίστοιχων δηµοτικών ή διαδηµοτικών επιχειρήσεων. Χωροταξικά 

το έλλειµµα αυτό εντοπίζεται στην Ανατολική επαρχία Θεσσαλονίκης και 

στην επαρχία Λαγκαδά. 

� Η διαθεσιµότητα συµβάσεων και εισροής οικονοµικών πόρων και 

εξοπλισµού από τα Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

(Σ.Σ.Ε.∆.) προς τους Ο.Τ.Α. αποτελεί νέο και σηµαντικό στοιχείο. Κυρίαρχο 

σύστηµα στα αδειοδοτηµένα Σ.Σ.Ε.∆. είναι αυτό της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε., που 

αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών, ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πολίτες 

και αποτελεί θεσµική υποχρέωση της χώρας µας και των Ο.Τ.Α.  

� Στο Νοµό Θεσσαλονίκης οι Ο.Τ.Α. για τη δράση ανακύκλωσης που 

υλοποιούν συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε., είτε µέσω του Συνδέσµου 

Ο.Τ.Α. Νοµού Θεσσαλονίκης (ποσοστό 67% των συµµετεχόντων ∆ήµων που 

αντιστοιχεί σε 700.000 δηµότες περίπου), είτε µε απευθείας συνεργασία 

µαζί της (ποσοστό 33% των συµµετεχόντων ∆ήµων που αντιστοιχεί σε 

350.000 δηµότες).  
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� Οι ∆ήµοι που έχουν απευθείας συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α. χρησιµοποιούν  

µόνο ένα είδος κάδου (µπλε, πλαστικός των 1100 λίτρων) στον οποίο 

αποθηκεύονται προσωρινά οι συσκευασίες κάθε είδους υλικού, που θα 

οδηγηθούν στη συνέχεια για αξιοποίηση. Στους ∆ήµους που συνεργάζονται 

µέσω του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. µε την Ε.Ε.Α.Α., τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης 

των υλικών προς ανακύκλωση παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία, τόσο 

ως προς το υλικό, όσο και ως προς το χρώµα, τον όγκο και το υλικό του 

κάδου. Συγκεκριµένα, δηλώθηκαν 21 διαφορετικά είδη κάδων 

ανακύκλωσης (οκτώ για τη συλλογή χαρτιού, πέντε για τη συλλογή 

πλαστικών, τέσσερις για τα αλουµίνια,  δύο για το γυαλί και τέλος, δύο είδη 

για τις συσκευασίες). Κυρίαρχη επιλογή για την αποτελεσµατικότητα της 

ανακύκλωσης αποτελεί η άµεση εφαρµογή ενός µόνο συστήµατος 

ανακύκλωσης σε όλο το νοµό και ενός τύπου κάδων σε συνεργασία µε το 

ΣΣΕ∆.  

� Αναφορικά µε τη χωρητικότητα των κάδων ανακύκλωσης ανά δηµότη, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι για τους ∆ήµους που έχουν 

απευθείας συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α. η κατά µέσο όρο διαθέσιµη 

χωρητικότητα κάδου ανακύκλωσης ανέρχεται σε 12,6 λίτρα ανά δηµότη (η 

µέγιστη παρέχεται από το ∆ήµο Θέρµης µε 22 λίτρα/δηµότη και η ελάχιστη 

από το ∆ήµο Μίκρας µε 7,8 λίτρα/κάτοικο), ενώ από τους ∆ήµους που 

συνεργάζονται µε την Ε.Ε.Α.Α. µέσω του Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. τη µεγαλύτερη 

χωρητικότητα κάδου ανακύκλωσης ανά κάτοικο παρέχει ο ∆ήµος Κορώνειας 

µε 7,8 λίτρα/κάτοικο. Η κατώτερη τιµή ανά κάτοικο µε σύστηµα ενός 

κάδου για όλα τα υλικά εκτιµάται στα 12 λίτρα ανά δηµότη ενώ η τιµή 

στόχος εκτιµάται στα 15-17 λίτρα ανά δηµότη. Σηµειώνεται ότι η τιµή αυτή 

αφορά µόνο στον µπλε κάδο των συσκευασιών.  

� Οι ∆ήµοι που συνεργάζονται απευθείας µε την Ε.Ε.Α.Α. παρουσιάζουν 

καλύτερη οργάνωση για την εξυπηρέτηση των δηµοτών τους, σε σχέση µε 

τους ∆ήµους που συνεργάζονται µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. όχι µόνο στη 

χωρητικότητα των κάδων ανακύκλωσης, αλλά και στη συχνότητα 

αποκοµιδής των ανακυκλούµενων υλικών. Οι ∆ήµοι αυτοί αποκοµίζουν τα 

υλικά ανακύκλωσης, είτε καθηµερινά, είτε κάθε δεύτερη µέρα, ενώ η 

συχνότητα αποκοµιδής των περισσοτέρων ∆ήµων σε συνεργασία µε τον  

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. είναι κάθε τρίτη µέρα, ενώ υπάρχουν και ορισµένοι που 

δήλωσαν εβδοµαδιαία αποκοµιδή.  
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� Όσον αφορά στο σύστηµα χωροθέτησης των κάδων ανακύκλωσης το 58% 

των συµµετεχόντων ∆ήµων δήλωσε ότι τους τοποθετεί κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι. Στο ποσοστό αυτό ανήκουν όλοι οι 

∆ήµοι που έχουν απευθείας συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α. Το υπόλοιπο 42% 

δήλωσε ότι τοποθετεί τους κάδους ανακύκλωσης συγκεντρωµένους σε λίγες 

περιοχές. Τον τρόπο χωροθέτησης τους καθορίζει σηµαντικά η 

διαθεσιµότητα των κάδων ανακύκλωσης σε κάθε ∆ήµο. Είναι προφανές ότι 

το µοντέλο της κοινωνίας της ανακύκλωσης, που αποτελεί και «εθνικό 

στόχο», απαιτεί εξασφάλιση πρόσβασης στην ανακύκλωση για όλους τους 

πολίτες του νοµού, και άρα τη διασπορά και χωροθέτηση των κάδων και των 

δροµολογίων της ανακύκλωσης σε όλο το Νοµό Θεσσαλονίκης και σε όλους 

τους οικισµούς του. 

� Ο Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. διαχειρίζεται το Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων, ενώ η Ε.Ε.Α.Α. 

χρηµατοδότησε και κατασκεύασε στην Θέρµη το Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης που 

εξυπηρετεί τους ∆ήµους που έχουν απευθείας συνεργασία µαζί της. 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το σύνολο των εισερχοµένων υλικών στα 

δύο Κ.∆.Α.Υ. για το έτος 2008 έφτασε τους 19.000 τόνους. Από αυτά το 65% 

(12.000 τόνοι περίπου) αφορά στα υλικά προς ανακύκλωση που οδηγούνται 

στο Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης και το 35% είναι το ποσοστό που συλλέγει ο 

Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. στο Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων. Η διαφορά απόδοσης γίνεται πιο 

διακριτή, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο πληθυσµός που εξυπηρετεί το 

Κ.∆.Α.Υ. Θέρµης είναι σχεδόν ο µισός από τον αντίστοιχο του Κ.∆.Α.Υ. 

Ταγαράδων.  

� Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας για την ποσότητα των 

εισερχοµένων υλικών για αξιοποίηση στα Κ.∆.Α.Υ. διαπιστώθηκε µια 

σηµαντική απόκλιση των απαντήσεων των Ο.Τ.Α. (δηλώθηκαν 23.000 τόνοι) 

από τα επίσηµα στοιχεία (19.000 τόνοι). Η απόκλιση προέρχεται από τους 

∆ήµους που έχουν συνεργασία µε τον Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ. και η υπερεκτίµηση ίσως 

να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ∆ήµοι δεν είχαν στη διάθεσή τους κατά τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου τα ακριβή στοιχεία, τόσο των 

εισερχοµένων ανακυκλώσιµων υλικών στο Κ.∆.Α.Υ. Ταγαράδων, όσο και των 

τελικά αξιοποιήσιµων υλικών (ποσοστά ανακύκλωσης). 

� Αναφορικά µε την ποσότητα υλικού προς ανακύκλωση που συλλέχθηκε ανά 

κάτοικο, για το έτος 2008 διαπιστώθηκε ότι οι ∆ήµοι µε απευθείας 

συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α. παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητικά 



∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης 

 121 

αποτελέσµατα που συνάδουν µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκών χωρών. Ο ∆ήµος 

Θέρµης υπερέχει σηµαντικά των υπολοίπων µε 65 κιλά/κάτοικο/έτος. 

� Σχετικά µε τα αξιοποιήσιµα υλικά από τις δράσεις ανακύκλωσης 

διαπιστώνεται µια σηµαντική απόδοση στην συλλογή και ανακύκλωση 

χαρτιού ενώ η απόδοση στα άλλα υλικά συσκευασιών (πλαστικό, γυαλί, 

µέταλλο) χαρακτηρίζεται από µέτρια έως µηδαµινή. Στον τοµέα αυτό 

υποχρεωτική θεωρείται η ανάπτυξη στοχευµένων δράσεων σε ειδικά υλικά 

στόχο σε µεγάλους παραγωγούς παράλληλα µε ενιαία καµπάνια πλατιάς 

δηµοσιοποίησης σε επίπεδο νοµού.     

� Στο νέο καθεστώς διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπάρχουν επιπλέον νέες 

δυνατότητες για τους Ο.Τ.Α., αλλά και υποχρεώσεις, για τα ειδικά απόβλητα 

που καλύπτονται από τα υπόλοιπα Σ.Σ.Ε.∆., όπως ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές και φορητές µπαταρίες, ελαστικά και 

οχήµατα και λιπαντικά – χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, που αποτελούν τον 

πυρήνα της ανακύκλωσης. Στον τοµέα αυτό αναµένεται και η εισαγωγή στην 

«εναλλακτική διαχείριση» µέσω Σ.Σ.Ε.∆. των αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (µπάζα). 

� Όσον αφορά στις συµβάσεις που έχουν συνάψει οι ∆ήµοι για τη διαχείριση 

των ειδικών αποβλήτων, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι από τους 

33 ∆ήµους που συµµετείχαν, οι 24 έχουν συνεργασία για τη διαχείριση των 

ηλεκτρικών συσκευών (Α.Η.Η.Ε.), οι 23 για τις ηλεκτρικές 

στήλες/µπαταρίες, οι 17 για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, οι 13 για τη 

διαχείριση των ελαστικών και οχηµάτων και οι 5 για τους συσσωρευτές. Οι 

∆ήµοι Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς και Ωραιοκάστρου είναι οι τρεις ∆ήµοι 

που δήλωσαν συνεργασία και για τις πέντε κατηγορίες. Σηµειώνεται, όµως, 

ότι ενώ ζητήθηκαν στην έρευνα και τα στοιχεία των συµβάσεων σε ορισµένες 

περιπτώσεις δεν δόθηκαν. Οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να εξαντλήσουν τις 

δυνατότητες εκµετάλλευσης των Σ.Σ.Ε.∆. προς όφελος των πολιτών και µε το 

µικρότερο δυνατό κόστος για τους Ο.Τ.Α. 

� Το θεσµικό πλαίσιο για τη χρέωση των δηµοτών για τη διαχείριση των 

απορριµµάτων τους καθορίζει ένα ενιαίο τέλος που υπολογίζεται βάσει του 

εµβαδού της επιφάνειας του ακινήτου πολλαπλασιαζόµενο µε συντελεστές 

που καθορίζονται µε αποφάσεις των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων και οι 

οποίοι διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι ο µέσος όρος του τέλους 
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καθαριότητας (και φωτισµού) για το σύνολο των συµµετεχόντων στην έρευνα 

∆ήµων είναι 1,43 €/m2  για τις κατοικίες και 2,61€/m2  για τα καταστήµατα.  

� Για το θέµα της αλλαγής της τιµολογιακής πολιτικής ως προς τη διαχείριση 

των Α.Σ.Α. και συγκεκριµένα, για το αν η κοστολόγηση θα πρέπει να είναι 

µεταβλητή και σύµφωνα µε την παραγωγή των απορριµµάτων, το 63% των 

συµµετεχόντων ∆ήµων απάντησε θετικά, το 13% δεν συµφωνεί, ενώ το 

υπόλοιπο 37% δεν εξέφρασε κάποια άποψη. 

� Στα πλαίσια της έρευνας οι ∆ήµοι ρωτήθηκαν αν τηρούν Κανονισµό 

Καθαριότητας (Κ.Κ.) και εφόσον διέθεταν ζητήθηκε να επισυναφθεί. Οι 26 

από τους 33 ∆ήµους απάντησαν θετικά και ανταποκρίθηκαν σχεδόν όλοι 

αποστέλλοντας τους. Οι Κανονισµοί Καθαριότητας µεταξύ άλλων καθορίζουν 

και τα πρόστιµα που επιβάλλονται στους πολίτες για παραβάσεις 

καθαριότητας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ όλοι οι ∆ήµοι µε Κ.Κ.  καθορίζουν 

τα εν λόγω πρόστιµα, µόνο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης τα επιβάλλει. Συνάγεται, 

λοιπόν, το συµπέρασµα ότι οι Κ.Κ. δεν εφαρµόζονται από τους ∆ήµους, είτε 

γιατί δεν υπάρχουν τα µέσα (δηµοτική αστυνοµία), είτε γιατί δεν επιθυµούν. 

Το γεγονός αυτό, πέρα από την περιβαλλοντική όχληση που προκαλεί, 

σηµαίνει και σηµαντική µείωση εσόδων για τους ∆ήµους, αλλά και µη 

συµµόρφωση των πολιτών στους Κανονισµούς. 

� Σύµφωνα µε την Εθνική Νοµοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003) απαιτείται 

αδειοδότηση των ∆ήµων για εργασίες Στερεών Αποβλήτων. Το 37% των 

∆ήµων της έρευνας έχουν λάβει την εν λόγω αδειοδότηση, ενώ το υπόλοιπο 

63%, είτε απάντησε αρνητικά, είτε δεν απάντησε καθόλου στη σχετική 

ερώτηση. 

 

11.2. Προτάσεις 
 

Η διαχείριση των απορριµµάτων δεν αποτελεί µόνο αντικείµενο µιας 

τεχνικής διαδικασίας αλλά απαιτεί συνολική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση 

του προβλήµατος. Απαιτούνται αλλαγές στις κοινωνικές συµπεριφορές και 

νοοτροπίες. Στο Νοµό Θεσσαλονίκης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να 

προσαρµόσει την πολιτική της στις νέες µεθόδους διαχείρισης, να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας για την 

εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης, να αναπτύξει συνεργασίες και να 

αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
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Σε επίπεδο νοµού και ευρύτερα σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχει 

δυνατότητα αλλά και αναγκαιότητα τυποποίησης των συστηµάτων και των 

µέσων αποκοµιδής (κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης) αλλά και σαφούς 

προσδιορισµού των ρευµάτων ανακύκλωσης και του είδους της “διαλογής στην 

πηγή” που θα εφαρµοστεί. Επισηµαίνεται ότι η διαλογή στην πηγή τόσο σε 

επίπεδο πολίτη-παραγωγού όσο και σε επίπεδο Ο.Τ.Α. είναι απαραίτητη, 

εφόσον δεν υπάρχει πλέον η “εύκολη λύση” της χωµατερής για όλα τα 

απόβλητα.   

Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους οι Ο.Τ.Α. µπορούν και πρέπει να 

αναπτύσσουν ειδικές και προσαρµοσµένες δράσεις, όπως είναι η ανακύκλωση 

και η εναλλακτική διαχείριση των ζυµώσιµων µε δράσεις οικιακής 

κοµποστοποίησης, αλλά και ευρύτερες δράσεις όπως είναι τα σχέδια 

απορρύπανσης προστατευόµενων περιοχών, ακτών και ρεµάτων, µόνιµου και 

περιοδικού καθαρισµού ακτών, διαχείρισης λιµενικών αποβλήτων από 

αλιευτικά καταφύγια και τουριστικές µαρίνες, ειδικά διαχειριστικά σχέδια για 

γεωργικά – κτηνοτροφικά και απόβλητα κήπων και γενικά, για τις κατηγορίες 

ειδικών στερεών αποβλήτων µε σηµαντική παραγωγή στον κάθε Ο.Τ.Α. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η πρόταση δηµιουργίας και χωροθέτησης 

«πάρκων ανακύκλωσης» και κέντρων συλλογής ειδικών στερεών αποβλήτων. Τα 

«πάρκα» στοχεύουν κύρια στην εξυπηρέτηση της συλλογής και προσωρινής 

αποθήκευσης ειδικών, ογκωδών και κατασκευαστικών αποβλήτων εντός των 

οικισµών. Ο πολίτης έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά και παράλληλα οι Ο.Τ.Α. 

έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν διακριτά ρεύµατα ειδικών αποβλήτων που 

δεν θα φορτίζουν πλέον το συµβατικό ρεύµα των απορριµµάτων, τα δροµολόγια 

αποκοµιδής και τις µονάδες επεξεργασίας και διάθεσης (ΧΥΤΑ).  

Παράλληλα µε τις αναγκαίες πλέον αδειοδοτήσεις των εργοταξίων 

καθαριότητας των Ο.Τ.Α. και της αποκοµιδής απαιτείται όλος ο τοµέας 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων να συνδεθεί µε την κατάρτιση και θέσπιση 

σύγχρονων κανονισµών καθαριότητας µε παράλληλη στελέχωση των υπηρεσιών 

µε εξειδικευµένο προσωπικό, τυποποίηση θέσεων εργασίας και πρωτόκολλα 

λειτουργίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους Ο.Τ.Α. όλων των µεγεθών ότι 

πρέπει να επενδύσουν σε ανθρώπινο επιστηµονικό δυναµικό και σε 

τεχνογνωσία για να πετύχουν απόδοση, οικονοµία και ποιότητα στις υπηρεσίες 

τους. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται η ανάγκη αξιοποίησης της δηµοτικής 

αστυνοµίας για τον έλεγχο εφαρµογής του Κανονισµού Καθαριότητας. 
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Στο πλαίσιο των νέων αναγκών των Ο.Τ.Α. περιλαµβάνεται και η εφαρµογή 

δράσεων δηµοσιοποίησης και συνεχούς πληροφόρησης των πολιτών µε στόχο 

την υποστήριξη του σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στην κατεύθυνση 

αυτή η δηµιουργία τοπικών πυρήνων (π.χ. σχολεία) έχει επιδείξει υψηλή 

αποτελεσµατικότητα. 

Η επιτυχία των νέων εργαλείων δεν εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από 

τους Ο.Τ.Α. Συγκεκριµένα:  

• η εφαρµογή νέας ορθολογικής τιµολογιακής πολιτικής για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων, που προγραµµατίζεται για το Νοµό από το 2009,   

• η εισαγωγή οικονοµικών κινήτρων,  

• η εξασφάλιση λύσεων για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα, και κύρια  

• η λειτουργία έργων επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων, 

παρότι δεν περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α., είναι όµως κρίσιµοι 

παράγοντες για την επιτυχία των σχεδίων.  

Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η αποτελεσµατική λειτουργία 

του νοµαρχιακού Φο.∆.Σ.Α., που έχει αναλάβει όλες τις υπερ-τοπικές 

λειτουργίες στη διαχείριση των απορριµµάτων. Χωρίς να θίγεται η αυτονοµία 

στη λειτουργία του κάθε ∆ήµου και µε ενεργό ρόλο των Ο.Τ.Α. ο Νοµαρχιακός 

Σύνδεσµος µπορεί να αξιοποιήσει τη νέα εποχή και µετά από αναγνώριση των 

τοπικών αναγκών να λειτουργήσει ως πόλος τεχνογνωσίας και καινοτοµίας στη 

διαχείριση των απορριµµάτων. Η προετοιµασία προτύπων και κανόνων, η 

βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, η επιλογή εξοπλισµού και 

η τυποποίησή του, η ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και GIS, η ενιαία 

δηµοσιοποίηση και ευαισθητοποίηση πολιτών και παραγωγών, οι κοινές και 

ενιαίες προµήθειες εξοπλισµού αποτελούν νέες ευκαιρίες για το Σύνδεσµο µε 

στόχο την αναβάθµιση της διαχείρισης των απορριµµάτων σε επίπεδο νοµού. 

 Το µέγεθος των διευρυµένων αρµοδιοτήτων των Φο.∆.Σ.Α. τους δίνει την 

δυνατότητα δηµιουργίας περαιτέρω standards (π.χ. τυποποίηση εξοπλισµού 

διαχείρισης στερεών απορριµµάτων) και όχι κάθε ∆ήµος να προµηθεύεται ότι 

θέλει ακόµη και χωρίς συµβατότητα ορισµένες φορές µε τα standards (ELOT-

EN) στη διαχείριση των στερεών απορριµµάτων. Στην προκειµένη περίπτωση η 

διεύρυνση των δράσεων του Συνδέσµου θα έχει ως όφελος και την επίτευξη 

ευρύτερων συναινέσεων για τη λύση και άλλων προβληµάτων και την επίτευξη 

του  αναγκαίου µητροπολιτικού συντονισµού. 

Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ µπορεί να συµβάλλει στη διάδοση επιτυχηµένων projects 

που έχουν πραγµατοποιήσει ∆ήµοι µέλη του, να αναπτύξει µηχανισµούς και 
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νέες µεθόδους, να επενδύσει σε απολύτως εξειδικευµένη τεχνογνωσία και στην 

έρευνα, να κατανείµει ορθολογιστικά τους πόρους, να αυξήσει δραστικά την 

ανακύκλωση και την εκτροπή των αποβλήτων από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.    

Η συνέργεια των δράσεων αυτών µε την προώθηση των έργων επεξεργασίας 

των στερεών αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης και τη διεύρυνση των 

διαχειριζόµενων στερεών αποβλήτων από το Σύνδεσµο σε όλα τα είδη αυτών, 

και όχι µόνο στα οικιακά, θα αποδώσουν άµεσα σε σηµαντική προστιθέµενη 

αξία σε όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις, στην προστασία του περιβάλλοντος 

και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλο το Νοµό. 
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ΚΡΙΘΙΑ 

9. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΛΙΒΑ∆Ι 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 
ΣΟΥΡΩΤΗ 

Αντιδηµαρχία 
Καθαριότητας 

Βασιλικά, 57006    23960/22214 23960/23023 -

10. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΟΣΣΑ 
ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ 
ΕΞΑΛΟΦΟΣ 
ΛΟΦΙΣΚΟΣ 

-    - 23940/91300 23940-91203 -

11.  ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ 
ΣΧΟΛΑΡΙ 

-    - 23930/51235
23930/51000 
23930/51500 

 23930/51674 -

12. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ - ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ Τµήµα 
Περιβάλλοντος 
 

Εθν. Αντιστάσεως 58, 
56334, Θεσσαλονίκη 

2310/703309  2310/703354 perivallon.elko@n3.syzefxis.
gov.gr 

13. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
 

∆ήµος Επανοµής 
 

Επανοµή, 57500 23920/41865 - - 

14. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑ -     - 2310/680853 2310/680674 kefk@hol.gr

15. ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ∆ιεύθυνση 
Καθαριότητας και 
Πρασίνου 

Μαιάνδρου 98, 56224, 
Εύοσµος 

2310/559253 
2310/559254 

- kathariothta.evosmos@n3.s
yzefxis.gov.gr 

16. ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ ΣΙΝ∆ΟΣ 
ΙΩΝΙΑ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 

∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος 

Ν. Πλαστήρα 13, 57400, 
Σίνδος 

2310/586830   2310/586845 -

17. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΑΙΑ 
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α 
Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ 

∆ήµος Θερµαϊκού 
 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 
57019, Περαία 

23923/30008   23920/22222 -

18. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ 
Ν. ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ 

Αντιδηµαρχία 
Καθαριότητας 

    2313/300700 - -
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Ν. ΡΥΣΙΟ 
ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ 

 

19. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆ιεύθυνση 
Καθαριότητας 

Περιοχή Φοίνικα, όπισθεν 
Νοσοκοµείου Αγ. Παύλου 

2310/494556   - -

20. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ∆/νση Καθαριότητας 
& Πρασίνου 

Εθνικής Αντίστασης 128, 
55134 

2310/488838 
2310/457678 

2310/488806  -

21. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 
ΜΕΣΑΙΟ 
Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α 

∆ήµος Καλλιθέας 
 

Πεντάλοφος, 54500 2310/788244 
2310/788317 

2310/787114  

22. ΚΑΛΛΙΝ∆ΟΙΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ 
Α∆ΑΜ 
ΚΑΛΑΜΩΤΟ 
ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ 
ΣΑΡΑΚΗΝΑ 

∆ήµος Καλινδοίων 
 

Ζαγκλιβέρι, 57012    23930/32122 23930/32122 dhmarxeio@hotmail.com

23. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΡ∆ΑΜΕΡΙ 
ΒΑΣΙΛΟΥ∆Ι 
ΛΑΓΚΑ∆ΙΚΙΑ 

∆ήµος Κορώνειας 
 

Γερακαρού, 57012, 
Ζαγκλιβέρι 

23933/30333 
23933/30300 

23930/22157  dimkoron@otenet.gr

24. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΑ 
ΠΡΟΧΩΜΑ 

Τεχνική Υπηρεσία Εθν. Αντίστασης 36-38, 
57100, Κουφάλια 

23910/21213   23910/51125 dimkouf@pel.forthnet.gr

25.  ΛΑΓΚΑ∆Α ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 
ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΛΑΡΙ 
ΚΟΛΧΙΚΟ 
ΛΑΓΥΝΑ 
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 
ΧΡΥΣΑΥΓΗ 

∆ήµος Λαγκαδά 
 

Ν. Παπαγεωργίου 2, 
57200, Λαγκαδάς 

23940/22318   23940/22317 -

26. ΛΑΧΑΝΑ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΡΤΕΡΕΣ 
ΛΑΧΑΝΑΣ 

∆ήµος Λαχανά 
 

Ξυλόπολη, 57017, 
Κωδικός 7297 

23940/93300 
23940/93576 

23940/93484  d.lahana@dlahana.gr
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ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ 
ΝΙΚΟΠΟΛΗ 

27. ΜΑ∆ΥΤΟΥ Ν. ΜΑ∆ΥΤΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 
ΜΟ∆Ι 

∆ήµος Μαδύτου 
 

Νέα Μάδυτος, 57014 23973/30100 
23973/30101 

23970/41000  n-madyto@otenet.gr

28. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Ελ. Βενιζέλου 167, 56122 2313/300915 2313/300920 pappas@menemeni.gr 

29. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 

Τεχνική Υπηρεσία Κωνσταντίνου Βάρναλη 2, 
57004 

23923/30300
 
  

23923/30320  michanio@otenet.gr

30. ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΣ 
ΚΑΡ∆ΙΑ 
ΣΧΟΛΑΡΙ 
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 

Τεχνική Υπηρεσία 
 

Τρίλοφος   23920/64404
  

23920/64407 -

31. ΜΥΓ∆ΟΝΙΑΣ ΛΗΤΗ 
∆ΡΥΜΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 

- Ανδρέα Παπανδρέου 2, 
57200, Λητή 

23943/30500 
23943/30501 

23940/71224  -

32.  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Τµήµα 
Καθαριότητας 

Ελ. Βενιζέλου 125 2310/671100 
 
  

2310/631002  Dimou@neapoli.gr

33. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Πλατεία ∆ηµαρχείου,  
55236, Πανόραµα  

2313/301000 
2310/341446 

-  -

34.  ΠΕΥΚΩΝ ΠΕΥΚΑ Τεχνικές Υπηρεσίες Λ. Ειρήνης 19, 57100, 
Πεύκα 

2313/502215   - -

35. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗ Τµήµα 
Καθαριότητας 
 

    2310/648102 - ergpol@otenet.gr

36. ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Κων. Παλαιολόγου 1, 
55535, Πυλαία 

2313/302701 
2313/302702 

2310/334190 
2310/334191 

- 

37. ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Α. ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΒΟΛΒΗ 

- Σταυρός, 57014    23970/61500 23970/61888
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38. ΣΟΧΟΥ ΣΟΧΟΣ 
ΑΣΚΟΣ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 

∆ήµος Σοχού Θ. Καραολή 16, 57002, 
Σοχός 

23950/22077   23950/22077 -

39. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ -     

40. ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ ∆/νση 
Περιβάλλοντος, 
Τµήµα 
Καθαριότητας 

Στρ.Στ.Σαράφη & 
Ι.Μιχαήλ 1, 56625, 
Συκιές 

2310/625500   2310/625500 -

41. ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ Τµήµα 
Περιβάλλοντος 
 

Μιαούλη 4, 55337 2310/949122 2310/947117 - 

42. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

∆ήµος Χαλάστρας 
 

Χαλάστρα, 57300    2310/792244 2310/792343 -

43. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ 
Α∆ΕΝ∆ΡΟ  
ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ 
ΕΛΕΟΥΣΑ 
Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΠΑΡΘΕΝΙΟ 

∆ήµος Χαλκιδόνας 
 

Τέρµα Εθν. Αντίστασης, 
57007, Χαλκηδόνα 

23910/22100   23910/22100 info@chalkidona.gr

44. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 
ΕΞΟΧΗ 
ΦΙΛΥΡΟ 
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

- ∆ήµος Χορτιάτη, 
Θεσσαλονίκη, 57010   

2310/357714   2310/357150 -

45. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Τµήµα 
Καθαριότητας 

Κοµνηνών 76 2313/304000 
2313/304001 

2310/697897  -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
 

ΓΙΑ   ΤΗ   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΩΝ  

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

∆ΗΜΟΣ:  ………………………….. 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    111:::      ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΑΑΑΚΚΚΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   

1. Ποιος είναι ο σηµερινός πραγµατικός πληθυσµός του ∆ήµου σας και ποιος ο 
πληθυσµός που προκύπτει σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 ;   
 

• Πραγµατικός πληθυσµός  : ……………………….  
• Σύµφωνα µε απογραφή 2001 : ……………………….  
 
 

2. Ποιες χρήσεις γης χαρακτηρίζουν κυρίαρχα το ∆ήµο σας, σύµφωνα µε την 
πολεοδοµική λειτουργία τους;  

 αµιγής- γενική κατοικία   

 βιοµηχανικές εγκαταστάσεις   

 γεωργικές δραστηριότητες   

 λοιπές εγκαταστάσεις   

 ……………………….   
 

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    222:::         ΠΠΠΟΟΟΣΣΣΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ    ΑΑΑ...ΣΣΣ...ΑΑΑ... 111

Πόσους τόνους Α.Σ.Α. (Αστικά Στερεά Απόβλητα) κατά µέσο όρο παράγει ο ∆ήµος σας 
ετησίως; (Στην ανωτέρω ποσότητα να συµπεριληφθούν και τα ογκώδη της κατηγορίας 20 
του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων)    

……………………………………………………………………………………….. 

                                                 
1 Α.Σ. Α: Αστικά Στερεά Απόβλητα 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    333:::      ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΩΩΩΡΡΡΙΙΙΝΝΝΗΗΗ    ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗ    ΑΑΑ...ΣΣΣ...ΑΑΑ...                              Σ

(((∆∆∆ΕΕΕΝΝΝ    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΑΑΑΜΜΜΒΒΒΑΑΑΝΝΝΟΟΟΝΝΝΤΤΤΑΑΑΙΙΙ    ΟΟΟΙΙΙ       ΚΚΚΑΑΑ∆∆∆ΟΟΟΙΙΙ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΥΥΥΚΚΚΛΛΛΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ)))   

 
1. Πόσα και ποια από τα παρακάτω µέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. 
χρησιµοποιεί o ∆ήµος σας;  Να αναφέρατε και τη χωρητικότητά τους. 
              
                 Ποσότητα 

 Μεταλλικοί κάδοι σταθεροί  των   ………  L       
 Μεταλλικοί κάδοι τροχήλατοι των ………L        

 Πλαστικοί κάδοι σταθεροί των ………L        

 Πλαστικοί κάδοι τροχήλατοι των ………L       

 Μεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων τύπου container κυλιόµενοι  των ………L   

 Μεταλλικοί κάδοι απορ/των  κλειστοί τύπου container µε πρέσα των ………L   

 Μεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων κλειστοί τύπου container απλοί  των ………L  

 Μεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων τύπου container ανοιχτοί απλοί  των ………L  

 Βυθιζόµενοι κάδοι των ………L         

 Κάτι άλλο (περιγραφή);…………………………………………………..   

2. Που τοποθετείτε τους  κάδους προσωρινής αποθήκευσης;  

• Σε ειδικές αποτµήσεις  επί του πεζοδροµίου;      

• Σε ειδικά πλαίσια ακινητοποίησης κάδων επί του οδοστρώµατος;   

• Σε ειδικούς χώρους περιορισµένης πρόσβασης;      

• Σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους;       

• Σε υπόγειες εγκαταστάσεις;         

• Κάτι άλλο (περιγραφή); ………………………………………………   

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για το σύστηµα προσωρινής αποθήκευσης των Α.Σ..Α. 
στο ∆ήµο σας:  
 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    444:::         ΣΣΣΥΥΥΛΛΛΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗ    ΑΑΑ...ΣΣΣ...ΑΑΑ...   

1.  Πόσα οχήµατα συλλογής Α.Σ.Α. διαθέτει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου 
σας; Αναφέρατε τον τύπο τους (π.χ. ανοικτού ή κλειστού τύπου, αν διαθέτουν σύστηµα 
συµπίεσης των απορριµµάτων και σύστηµα ανύψωσης των κάδων, ποια είναι η 
χωρητικότητά τους κ.α. ) 
ΤΥΠΟΣ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

Α. ………………………………………………………………… :            

Β. ………………………………………………………………… :            

Γ. ………………………………………………………………… :            

∆. ………………………………………………………………… :            

Ε. ………………………………………………………………… :            

2.  Ποια είναι η συχνότητα αποκοµιδής των απορριµµάτων στο ∆ήµο σας; 

• Καθηµερινά  σε ποσοστό  ..……% των  κάδων    □ 

• 2-3 φορές την εβδοµάδα  σε ποσοστό  ……% των  κάδων   □ 

• Εβδοµαδιαία σε ποσοστό  ……% των  κάδων     □ 
 

• Κάτι άλλο - Σχόλια : ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 

3.  Πως πραγµατοποιείται η συλλογή των ογκωδών και αδρανών; (σηµειώστε µε √ ) 

 Έπιπλα Υλικά 
κατεδάφισης 

Ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα απορρίµµατα;   

Ξεχωριστά, από προκαθορισµένα σηµεία σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα; 

  

Έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση στην υπηρεσία 
καθαριότητας που τα παραλαµβάνει και συγκεκριµένα 
έξω από την οικία που την κάλεσε; 

  

……………………………………………………………   

 
ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για το σύστηµα συλλογής των αποβλήτων στο ∆ήµο σας:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    555:::      ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ    ΣΣΣ...ΑΑ...   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ    ΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ    ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΞΞΞΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    ΗΗΗ    
∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

Α

   

1. Εξυπηρετείται ο ∆ήµος σας από σταθµό µεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α.);  

ΝΑΙ □    Αναφέρατε το Σ.Μ.Α.: …………..……………………………..  

ΟΧΙ □ 
 
2. Ποιος είναι ο τελικός χώρος επεξεργασίας/διάθεσης των απορριµµάτων σας; 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Που απορρίπτει ο ∆ήµος σας τα ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώµατα, ευµεγέθη 

αντικείµενα, κ.λ.π.); 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Έχει ο ∆ήµος σας συνάψει συνεργασίες για τη µεταφορά, διάθεση και επεξεργασία 

των ογκωδών αποβλήτων; Αν ναι µε πιο κόστος (τιµολόγιο) εξυπηρετείστε; Γνωρίζετε 

ποιός είναι ο τελικός παραλήπτης των υπολειµµάτων και επεξεργασµένων υλικών; 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Που απορρίπτει ο ∆ήµος σας τα αδρανή κατασκευαστικά απόβλητα; Αν συνεργάζεστε 

µε εξωτερικό συνεργάτη, περιγράψτε το κόστος των υπηρεσιών ανά τόνο καθώς και το 

χώρο διάθεσης.  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 142 



………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Σύµφωνα µε το διαχειριστικό σχήµα που ακολουθεί ο ∆ήµος σας για την αποκοµιδή 

και µεταφορά των Α.Σ.Α., έχετε εκτιµήσει τη µέση ηµερήσια τιµή των 

οχηµατοχιλιοµέτρων2 που διανύονται για τη µεταφορά των Α.Σ.Α. από τα µέσα 

προσωρινής αποθήκευσης έως το χώρο της τελικής διάθεσης ή επεξεργασίας τους; 

• Τελική διάθεση  - Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης :  ………………….   Km/ηµέρα 

• Τελική διάθεση - Χωµατερή  :  ………………….   Km/ηµέρα 

• …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για το σύστηµα µεταφοράς των Α.Σ.Α. στο ∆ήµο σας:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                 
2 στο σύνολο των δροµολογίων που πραγµατοποιούνται ηµερησίως από όλα τα απορριµµατοφόρα  
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ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    666:::         ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΥΥΥΛΛΛΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    –––                                                                                                                           
ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΥΥΥΚΚΚΛΛΛΩΩΩΣΣΣΗΗΗ    ΣΣΣ...ΑΑΑ...   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΣΣΣ...ΣΣΣ...ΕΕΕ...∆∆∆...   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    ΕΕΕ...ΕΕΕ...ΑΑΑ...ΑΑΑ...3

1. Ο ∆ήµος σας υλοποιεί δράσεις ανακύκλωσης; 

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

Εάν ΝΑΙ, προχωρήστε στην ερώτηση 2. 

Εάν ΟΧΙ, απαντήστε την παρακάτω ερώτηση:  

Υπάρχει σχετική πρόθεση, ώστε να πραγµατοποιήσετε κάποιο πρόγραµµα 
ανακύκλωσης;  

ΝΑΙ □     ΟΧΙ □ 
Εάν ναι, αναφέρατε ποιο: 

•  Σε συνεργασία µε το Σ.Σ.Ε.∆. της Ε.Ε.Α.Α.;  □ 

• Σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Ο.Τ.Α. Μ.Θ;  □ 

• Κάτι άλλο – Περιγράψτε: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Συνεχίστε στην κατηγορία 7, σελ. 10 του ερωτηµατολογίου 

 

2. Αναφορικά µε τη συλλογή των υλικών προς ανακύκλωση σε ειδικούς κάδους, 
συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Υλικό προς 
ανακύκλωση 

Ποσότητα 
κάδων στο 
∆ήµο 

Όγκος 
κάδου 

(L) 

Χρώµα 
κάδου 

Εφόσον οι κάδοι 
προέρχονται από την 
Ε.Ε.Α.Α. σηµειώστε 

µε √  

     

     

     

     

     

     

     

                                                 
3 Σ.Σ.Ε.∆ .της Ε.Ε.Α.Α.: Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας 
Ανακύκλωσης Αξιοποίησης 
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3. Περιγράψτε το σύστηµα χωροθέτησης των κάδων ανακύκλωσης (όπως π.χ. αν 
εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι, αν τοποθετούνται συγκεντρωµένοι σε λίγες 
περιοχές ή µεµονωµένοι σε κάθε γειτονιά κ.λπ.) 

………………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………. 

…………………………………………………………………………….……………………………. 

 

4. Αναφέρατε τη συχνότητα αποκοµιδής των κάδων ανακύκλωσης. Πόσα οχήµατα για 

τη συλλογή των κάδων ανακύκλωσης διαθέτει ο ∆ήµος σας; (περιγραφή) 

Συχνότητα αποκοµιδής κάδων ανακύκλωσης: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Οχήµατα συλλογής και µεταφοράς υλικών ανακύκλωσης:  

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………………………… 

 

5. Που µεταφέρετε τα υλικά προς ανακύκλωση (πχ Κ.∆.Α.Υ.); 

…………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………….………………………… 

 

6. Αναφέρατε το βάρος των υλικών που ανακτήθηκαν το έτος 2008. 

 
• Χαρτί  …………. tn 

• Πλαστικό …………. tn 

• Γυαλί  …………. tn 

• Αλουµίνιο …………. tn 

 

ΣΥΝΟΛΟ …………. tn 

 
 
 
 

 145



7. Ποια είναι τα ποσοστά ανακύκλωσης που επιτυγχάνετε σε; 
 
Υλικό  

Ποσοστό  
ανακύκλωσης (%) 

Χαρτί  

Γυαλί  

Πλαστικά  

Αλουµίνιο  

΄Αλλο  

 
8. Σε περίπτωση που δεν έχετε στοιχεία ανά κατηγορία Σ.Α., ποιο είναι το συνολικό 

ποσοστό ανακύκλωσης που επιτυγχάνετε στο ∆ήµο σας;  % 
 
 
9. Πραγµατοποιούνται από το ∆ήµο σας δράσεις ενηµέρωσης των πολιτών για 
συµµετοχή τους στη ανακύκλωση; Περιγραφή. 

…………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

10. Έχει συνεργασία ο ∆ήµος σας µε το Σύνδεσµο Ο.Τ.Α. Μ.Θ. για την ανάπτυξη της 
ανακύκλωσης ;  

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Αν ναι περιγράψτε τη µορφή της συνεργασίας : ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. Έχει συνεργασία ο ∆ήµος σας µε το Σ..Σ.Ε.∆. της Ε.Ε.Α.Α.;  

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

Εάν ΝΑΙ, προχωρήστε στην ερώτηση 12 
 
 
Εάν ΟΧΙ,  
Έχετε συνάψει κάποια συµφωνία ένταξής σας σε πρόγραµµα της Ε.Ε.Α.Α. ; 

 ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

 Εάν ΟΧΙ, έχετε κάποια πρόθεση σχετική; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Συνεχίστε στην ερώτηση 14. 
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12. Έχετε αποσύρει τους υπόλοιπους κάδους ανακύκλωσης που χρησιµοποιούσατε; 

 ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ 

Εάν ΟΧΙ, έχετε κάποια σχετική πρόθεση;  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Εάν ΟΧΙ, εκτιµάται ότι είναι δυνατόν, αν είναι αποδοτική η παράλληλη ανάπτυξη 
διαφορετικών προγραµµάτων διαλογής στην πηγή και γιατί;  

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □,  

γιατί …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Εφόσον η συνεργασία σας µε την Ε.Ε.Α.Α., ξεκίνησε ενώ πραγµατοποιούσατε ήδη 
ανακύκλωση διαπιστώσατε αύξηση µε τα ποσοστά που επιτυγχάνατε προηγουµένως;  

 Πριν   Μετά 

ΝΑΙ □       ……..%          ……..%                               ΟΧΙ □ 
 

14. Υπάρχουν στο ∆ήµο σας συµβάσεις / συµβόλαια για τη διαχείριση των παρακάτω 
αποβλήτων; Εάν ναι, αναφέρατε ποια. 

Α.  Ηλεκτρικές – Ηλεκτρονικές συσκευές:   ΝΑΙ □........................ ΟΧΙ □  

Β. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια:    ΝΑΙ □........................ ΟΧΙ □ 

Γ. Ελαστικά και οχήµατα τέλους κύκλου ζωής:  ΝΑΙ □........................ ΟΧΙ □ 
∆. Συσσωρευτές:       ΝΑΙ □........................ ΟΧΙ □ 
Ε. Ηλεκτρικές στήλες / µπαταρίες:    ΝΑΙ □........................ ΟΧΙ □ 
 

15. Εφόσον απαντήσατε θετικά σε κάποια κατηγορία της ερώτησης 14, περιγράψτε τις 
δράσεις που αναπτύσσει ο ∆ήµος σας για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. 

Α.  Ηλεκτρικές – Ηλεκτρονικές συσκευές: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Β. Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Γ. Ελαστικά και οχήµατα τέλους κύκλου ζωής: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
∆. Συσσωρευτές: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Ε. Ηλεκτρικές στήλες / µπαταρίες:     

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για το σύστηµα ανακύκλωσης των Α.Σ.Α. στο ∆ήµο σας 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

   

   

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΗΗΗΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    777:::         ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

1. Εφαρµόζετε κάποια µέθοδο που να συµβάλει στη µείωση των παραγόµενων Σ.Α.; 
Εάν ΝΑΙ, ποια;  
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Εάν ΟΧΙ, είναι στις προθέσεις σας να εφαρµόσετε σχετικό πρόγραµµα σε: 
1 µήνα   12 µήνες          ……….. 
 
 
2. Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σας, ποιο είναι το 
κόστος/τέλος καθαριότητας ανά τετραγωνικό µέτρο κατοικίας κ.λπ. που επιβάλλει ο 
∆ήµος σας για τη διαχείριση των απορριµµάτων; (παρακαλούµε να µας αποστείλετε τη 
σχετική απόφαση έγκρισης) 
 
• Γενικά:   ……..€/………. 
• Κατοικίες:   ……..€/………. 
• Βιοµηχανίες:   ……..€/………. 
• Κέντρα διασκέδασης: ……..€/………. 
• ………………………: ……..€/………. 
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3. Πιστεύετε ότι η αλλαγή της τιµολογιακής πολιτικής, όπως π.χ. µε βάση το βάρος 
των παραγόµενων απορριµµάτων και όχι µε βάση την επιφάνεια κατοικίας, όπως 
συµβαίνει σήµερα, θα συνεισέφερε στη µείωση του βάρους αυτών;  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Τηρεί ο ∆ήµος σας κανονισµό καθαριότητας; (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης 
παρακαλούµε να µας αποστείλετε τη σχετική απόφαση έγκρισης καθώς και το σχετικό 
κανονισµό) 

 ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ Αναµένεται να εγκριθεί/εφαρµοστεί  σε ……………….  □ 

Εάν ΝΑΙ,  

5. Προβλέπεται από τον κανονισµό καθαριότητας η επιβολή προστίµων σε πολίτες που 
απορρίπτουν αυθαίρετα  στερεά απόβλητα;  

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ 

Εφόσον ναι, ποιό είναι το συνολικό ύψος των προστίµων που επιβάλλατε κατά;  

Το έτος 2006:  …………………€                  Το έτος 2007:  …………………€ 

 

6. Περιγράψτε τη διοικητική διάρθρωση του τµήµατος καθαριότητας του ∆ήµου σας 
δηλαδή αριθµός προσωπικού, δ/νσεις κ.α. (παρακαλούµε να µας αποστείλετε το σχετικό 
οργανόγραµµα) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
7. Όσον αφορά στην καθαριότητα και απολύµανση των κάδων απορριµµάτων, ποια 
διαδικασία εφαρµόζετε; Αναφέρατε τη συχνότητα και τον τρόπο καθαρισµού των 
κάδων.  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Έχετε αδειοδοτηθεί για εργασίες στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ.1 
& 2, της Κ.Υ.Α. 50910/2003;  

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □  …………………………………………………..□ 
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