
Γιώργος Διαμαντουλάκης
Υπεύθυνος συντονισμού προγραμμάτων Ανακύκλωσης Συσκευασιών

και Οικιακής Κομποστοποίησης στον Δήμο Πολυγύρου



Δήμος Πολυγύρου
Δ. Ανθεμούντα, Δ. Ορμύλιας, Δ. Πολυγύρου, Δ. Ζερβοχωρίων



ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
951,97 km2

22.048 κάτοικοι
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ΧΑΔΑ
 Βάβδου

 Ολύνθου

 Ορμύλιας

 Παλαιόχωρας

 Πολυγύρου



ΧΑΔΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 1ο Υποέργο: «Μελέτη της Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Κ. 

Πολυγύρου» με προϋπολογισμό 71.618,42 €,

 2ο υποέργο: «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ Δήμου 
Πολυγύρου» με προϋπολογισμό 465.558,79 €

 3ο υποέργο : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πολυγύρου» με 
προϋπολογισμό 490.000,00 €



ΧΑΔΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 1ο Υποέργο: έχει ολοκληρωθεί και η σύμβαση του 

ανέρχεται σε 24.696,69 €

 2ο υποέργο: «βρίσκεται σε εξέλιξη και η σύμβασή του 
ανέρχεται σε 293.302,05 €

 3ο υποέργο: έγινε ανοικτός διαγωνισμός στις 09-09-2014
και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για 
την ανάδειξη αναδόχου



ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

26,9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

90 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
21 ΕΤΗ

6.157 ΤΟΝ. / ΕΤΟΣ
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ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
44 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
12,5 ΕΤΗ

31.000 ΤΟΝ. / 
ΕΤΟΣ
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Ανακύκλωση Συσκευασιών
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Ανακύκλωση Συσκευασιών
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Ανακύκλωση Συσκευασιών
Προβλήματα
 Μεγάλες αποστάσεις

 Έλλειψη προσωπικού

 Αύξηση πληθυσμού τους καλοκαιρινούς μήνες

 Έλλειψη παιδείας – οργανικά απόβλητα στους κάδους

 Δεύτερο απορριμματοφόρο



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ



Οικιακή Κομποστοποίηση



Πλεονεκτήματα Κομποστοποίησης
 Συντελεί στη μείωση εκπομπών μεθανίου (το οποίο μπορεί να 

προκαλέσει πυρκαγιά και έκρηξη στους χώρους ταφής των 
απορριμμάτων).

 Βοηθά στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

 Συμβάλει στην αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων με 
οργανικά.

 Κομποστοποίηση μπορούμε να κάνουμε και στον κήπο και την αυλή 
μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπολείμματα και καλή διάθεση. 



Σεμινάρια για τη χρήση 
του κάδου κομποστοποίησης



Σεμινάρια για τη χρήση 
του κάδου κομποστοποίησης



Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Όλοι οι ΦοΣΔΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
συγχωνεύτηκαν πλέον σε έναν ενιαίο Περιφερειακό
ΦοΣΔΑ.

Με την υπ’ αρίθμ. 45037/07-06-2012 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1908/τ.Β΄/15-06-2012



Απορρίμματα 
στο Δήμο Πολυγύρου:

Υφιστάμενη κατάσταση

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Γιώργος Διαμαντουλάκης
Υπεύθυνος συντονισμού προγραμμάτων Ανακύκλωσης Συσκευασιών

και Οικιακής Κομποστοποίησης στον Δήμο Πολυγύρου
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Καλημέρα. Ονομάζομαι Γιώργος Διαμαντουλάκης και είμαι υπεύθυνος 
συντονισμού των προγραμμάτων Ανακύκλωσης Συσκευασιών και 
Οικιακής Κομποστοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος Πολυγύρου. Πριν 
φτάσουμε σε αυτά όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Ο Δήμος Πολυγύρου είναι ο Δήμος της πρωτεύουσας της Χαλκιδικής και 
προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, το 2011, από την συνένωση 
των παλιών καποδιστριακών δήμων Ανθεμούντα, Ορμύλιας, Πολυγύρου 
και Ζερβοχωρίων. Η έκταση του Δήμου είναι 951,97 τ.χλμ και ο 
πληθυσμός του 22.048 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 
Έδρα του δήμου είναι ο Πολύγυρος. Στο δήμο περιλαμβάνονται πλέον η 
Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα, η Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων, η 
Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας και η Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου. 

Όπως αντιλαμβανόμαστε ο Δήμος Πολυγύρου καταλαμβάνει ένα πολύ 
μεγάλο μέρος του νομού Χαλκιδικής και εκτείνεται από την Αγία 
Αναστασία, την είσοδο του νομού από Θεσσαλονίκη βορειοδυτικά, έως 
την Όλυνθο νοτιοδυτικά, καταλαμβάνει την κεντρική παραλιακή ζώνη 
του νομού έως την είσοδο της χερσονήσου της Σιθωνίας με το τοπικό 
διαμέρισμα της Μεταμόρφωσης νοτιοανατολικά και τον ορεινό όγκο 
του Χολομώντα βόρεια – βορειανατολικά. 

Στο δήμο υπάρχουν συνολικά 35 τοπικά διαμερίσματα και οικισμοί 
διάσπαρτοι από άκρη σε άκρη σε όλη του την έκταση.  

 

ΣΤΟΛΟΣ 

Για την αποκομιδή των απορριμμάτων υπάρχουν 3 απορριμματοφόρα 
στη Δ.Ε. Ορμύλιας, 2 στη Δ.Ε. Ζερβοχωρίων, 2 στη Δ.Ε. Ανθεμούντα και 7 
στη Δ.Ε. Πολυγύρου. Τα 5 από αυτά συν 3 σάρωθρα αποκτήθηκαν τα 
τελευταία 4 χρόνια. 
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ΧΑΔΑ 

Στο Δήμο Πολυγύρου στα τέλη του 2013 υπήρχαν συνολικά πέντε (5) 

εναπομείναντες προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ, οι οποίοι ήταν ανενεργοί 

και δε δέχονταν δημοτικά στερεά απόβλητα. Πρόκειται για τους ΧΑΔΑ 

Βάβδου, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιόχωρας και Πολυγύρου. 

Η αποκατάσταση των πέντε χώρων χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι). Η Πράξη που 

περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ έχει τίτλο «Αποκατάσταση 

Πέντε Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» 

και χωρίζεται σε τρία υποέργα: 

• 1ο υποέργο: «Μελέτη της Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Κ. Πολυγύρου 

Δήμου Πολυγύρου» με προϋπολογισμό 71.618,42 €,  

• 2ο υποέργο: «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ Δήμου Πολυγύρου» 

με προϋπολογισμό 465.558,79 €, 

• 3ο υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πολυγύρου» με 

προϋπολογισμό 490.000,00 € 

 

Το 1ο υποέργο έχει ολοκληρωθεί και η σύμβαση του ανέρχεται σε 

24.696,69 € 

Το 2ο υποέργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η σύμβασή του ανέρχεται σε 

293.302,05 € 

Για το 3ο υποέργο έγινε ανοικτός διαγωνισμός στις 09-09-2014 και 

βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την ανάδειξη 

αναδόχου. 
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ΧΥΤΑ 

Στο Δήμο Πολυγύρου λειτουργούν από το 2009 δύο Χώροι Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων. Ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου και ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα. 

Ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2009, λίγο 
έξω στα βόρεια του Τοπικού Διαμερίσματος Πολυγύρου.  Η επιφάνεια 
που καταλαμβάνει ανέρχεται στα 90 στρέμματα ενώ η ενεργή του 
επιφάνεια φτάνει τα 26,9 στρέμματα. Η ταφή των απορριμμάτων 
πραγματοποιείται ακόμη και σήμερα στον πρώτο από τους δύο χώρους 
που έχουν προβλεφθεί μέσα στον ΧΥΤΑ. Η διάρκεια ζωής του είχε 
προγραμματιστεί να είναι 21 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030 με ετήσια 
ταφή 6.157 τόνων απορριμμάτων. Η πραγματικότητα όμως είναι 
διαφορετική. Ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου κατασκευάστηκε για να υποδέχεται τα 
απορρίμματα του τότε δήμου Πολυγύρου (Καποδιστριακού) και του 
Δήμου Ζερβοχωρίων. Με τη συγχώνευση των δήμων από το νόμο του 
Καλλικράτη, αυτονόητο είναι ότι στον ίδιο ΧΥΤΑ οδηγούνται και τα 
απορρίμματα του Καποδιστριακού Δήμου Ορμύλιας. 

Επίσης, από τις 17 Ιουλίου του 2012 ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου δέχεται τα 
απορρίμματα του Δήμου Αριστοτέλη μετά από αποφάσεις των 
αντίστοιχων δημοτικών συμβουλίων και του Φορέα Διαχείρισης της 
συγκεκριμένης (3ης) διαχειριστικής ενότητας με τον όρο όταν 
ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΑ Αριστοτέλη αντίστοιχη ποσότητα απορριμμάτων 
να επιστραφεί. 

Από τις 9 Ιουλίου 2013, επίσης ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου δέχεται το 27% των 
απορριμμάτων του δήμου Σιθωνίας. Το υπόλοιπο 73% οδηγείται στον 
ΧΥΤΑ Ανθεμούντα κατόπιν σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης από 
τον Μάιο του 2013 και για διάρκεια 3 χρόνια. 

Το 2011 στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου κατέληξαν 7.328 τόνοι απορριμμάτων. 
(Δήμος Πολυγύρου-Καλλικρατικός). 

Το 2012 8.867,72 τόνοι από τον Δήμο Πολυγύρου και 3.889 τόνοι από 
τον Δήμο Αριστοτέλη. 
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Το 2013, 8.533,66 από τον Δήμο Πολυγύρου, 8.305,35 από τον Δήμο 
Αριστοτέλη και 1.148,59 τόνοι από τον Δήμο Σιθωνίας. 

Το 2014 και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου 
κατέληξαν 6.836 τόνοι από τον Δήμο Πολυγύρου, 6690 από τον Δήμο 
Αριστοτέλη και 3.348 από τον Δήμο Σιθωνίας. 

Παρατηρούμε λοιπόν μια συνεχόμενη αύξηση των απορριμμάτων που 
καταλήγουν στο χώρο με αποτέλεσμα η σημερινή πρόβλεψη να έχει 
περιορίσει τη διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ για μόλις 8 χρόνια ακόμη και 
αυτό με τις καλύτερες συνθήκες. 

Ας δούμε όμως κι ακόμη ένα συγκριτικό στοιχείο. 

Για το πρώτο εξάμηνο του 2013, όπου δεν λειτουργούσαν στον Δήμο τα 
προγράμματα ανακύκλωσης και οικιακής κομποστοποίησης τα 
απορρίμματα μόνο από τον Δήμο Πολυγύρου που έφταναν στον ΧΥΤΑ 
ήταν 3.765,20 τόνοι. 

Για το ίδιο διάστημα του 2014, με τα προαναφερόμενα προγράμματα 
σε ισχύ έχουμε αύξηση του τονάζ κατά 68,39 τόνους δηλαδή 3.833,59 
τόνους απορριμμάτων στο σύνολο. Την ίδια περίοδο τα ανακυκλώσιμα 
υλικά, αφαιρουμένης της επιστροφής, και φυσικά μη υπολογίζοντας την 
οικιακή κομποστοποίηση, έφταναν τους 169,5 τόνους. 

Παρόλα αυτά το κλείσιμο της χρονιάς του 2013 έδειξε μια συνολική 
μείωση των απορριμμάτων που έφτασαν στο ΧΥΤΑ από τον Δήμο 
Πολυγύρου της τάξης του 3,7%. Η παραπάνω διαφορά οφείλεται ότι 
στον υπολογισμό δεν φαίνονται οι καλοκαιρινοί μήνες ενώ σίγουρα 
πρέπει να πούμε ότι η περίοδος αναφοράς είναι πολύ μικρή για την 
εξαγωγή πολύτιμου αποτελέσματος. 
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ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

Και ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2009. 
Καταλαμβάνει ωφέλιμο χώρο 44 στρεμμάτων με προβλεπόμενη 
διάρκεια ζωής 12,5 χρόνια με μέγιστη υποδοχή απορριμμάτων 31.000 
τόνους ετησίως. Τα σκουπίδια που καταλήγουν εκεί προέρχονται από 
το Δήμο Προποντίδας –πρώην δήμους Μουδανιών, Καλλικράτειας και 
Τρίγλιας) και της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου 
Πολυγύρου. Προσωρινά και από τον Ιούνιο του 2014 υποδέχεται και τα 
απορρίμματα του Δήμου Κασσάνδρας λόγω προβλήματος του εκεί 
ΧΥΤΑ. 

Ανά έτος τα απορρίμματα που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα 
είναι: 

2011 23.734 

2012 25.257 

2013 26.475 

2014 29.331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[6] 

 

Ανακύκλωση Συσκευασιών 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών στον Δήμο Πολυγύρου 
ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου του 2013 μετά από σύμβαση που υπεγράφη 
μεταξύ του δήμου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης της 
Ανακύκλωσης. Σε πρώτη φάση παραχωρήθηκε στο δήμο ένα μικρό 
απορριμματοφόρο και 400 μπλε κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών ενώ 
μετά από αίτημα του δήμου προστέθηκαν ακόμη 50 μπλε κάδοι στις 
αρχές του 2014. 

Μέχρι το τέλος περασμένου Αυγούστου και στα 230 δρομολόγια 
αποκομιδής, που πραγματοποιήθηκαν είχαν συγκεντρωθεί περίπου 700 
τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού το οποίο μεταφέρεται στο Κέντρο 
Διαλογής Θέρμης για περαιτέρω επεξεργασία. Γύρω στο 30 με 35 % 
αυτού του υλικού επιστρέφει στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου μετά τη διαλογή. 

Τα κυριότερα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν καθημερινά 
τόσο για την αποκομιδή του ανακυκλώσιμου υλικού όσο και τη 
μεταφορά του στο ΚΔΑΥ Θέρμης. 

2. Η έλλειψη προσωπικού στον Δήμο καθιστά την αποκομιδή 
δύσκολη έως και αδύνατη σε περιπτώσεις αδειών του 
προσωπικού ή αργιών κοντά σε Σαββατοκύριακο (π.χ. ο φετινός 
15αύγουστος) 

3. Η αύξηση του πληθυσμού της περιοχής στην παραλιακή ζώνη 
(Όλυνθος, Καλύβες, Γερακινή, Τρίκορφο, Ψακούδια, Νησί, 
Μεταμόρφωση) από το Πάσχα και μετά, κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες έως και τα μέσα Σεπτέμβρη, έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του ανακυκλώσιμου υλικού αλλά και 
γενικότερα των απορριμμάτων, που πρέπει να αντιμετωπίσει ο 
δήμος με το ίδιο ουσιαστικά προσωπικό. 

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητή από 
δημότες ή επισκέπτες η προσπάθεια, που καταβάλλεται για την 
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ανακύκλωση συσκευασιών με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέσα 
στους κάδους οργανικά απόβλητα και σε λιγότερες περιπτώσεις 
τόσο «κακά» που αχρηστεύουν όλο το περιεχόμενο του κάδου. 

5. Η μη ύπαρξη εναλλακτικού απορριμματοφόρου καθιστά έως και 
αδύνατη την συντήρησή του (πρέπει να γίνεται μόνο 
Σαββατοκύριακο) ή την επισκευή του σε περιπτώσεις βλάβης 
(έχουμε τουλάχιστον 3 σε ένα χρόνο). 

Η προσπάθεια που καταβάλλεται από το Δήμο είναι ουσιαστική και 
γίνεται με πείσμα και μεράκι. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έχει 
ζητηθεί μεγαλύτερο απορριμματοφόρο μιας και το υπάρχον δεν είναι 
κατάλληλο για την τεράστια αυτή περιοχή που πρέπει να καλύψει και 
ιδιαίτερα με στις μεγάλες ανηφόρες από την παραλιακή ζώνη προς το 
ΚΔΑΥ Θέρμης. Επίσης έχουν ζητηθεί και επιπλέον μπλε κάδοι 
ανακύκλωσης κυρίως για να καλυφθούν ανάγκες περιοχών που δεν 
έχουν καλυφθεί αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. σούπερ μάρκετ, 
συσκευαστήρια ελαιών κλπ), οι οποίες «παράγουν» μεγάλη ποσότητα 
ανακυκλώσιμου υλικού. Παράλληλα συνεχίζεται η καμπάνια 
ενημέρωσης των πολιτών, είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, 
είτε μέσα από το δημοτικό του ραδιόφωνο είτε, τέλος, μέσα από 
ομιλίες και παρουσιάσεις, που οργανώνει σε σχολεία της περιοχής με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μικρών 
παιδιών. 
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Οικιακή Κομποστοποίηση 

Ο Δήμος Πολυγύρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» υλοποιεί δράση για τη Διαχείριση των 
Αστικών Απορριμμάτων βάζοντας σε λειτουργία 1.700 κάδους 
κομποστοποίησης σε πάρκα, πλατείες και κυρίως κατοικίες. 

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία, η οποία μετατρέπει τα 
οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία, το κομπόστ. Είναι ένας 
πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης αφού έχει 
υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να 
κομποστοποιηθούν. 

Όλα τα οργανικά υπολείμματα όπως κουρεμένο γρασίδι, φύλλα, 
κομμένα κλαδιά, χόρτα, μαραμένα λουλούδια, ροκανίδια, χώμα από 
γλάστρες, λαχανικά κουζίνας, άχυρα, τσόφλια από αυγά, κατακάθια του 
καφέ, φύκια θαλάσσης κλπ είναι η απαραίτητη τροφή για το χώμα. Αν 
τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, δηλαδή, αν τα λιπασματοποιήσουμε 
στους πράσινους κάδους κομποστοποίησης, εξοικονομούμε χρήματα, 
ζωντανεύουμε το έδαφος και βοηθάμε στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Πλεονεκτήματα κομποστοποίησης 

• Συντελεί στη μείωση εκπομπών μεθανίου (το οποίο μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά και έκρηξη στους χώρους ταφής των 
απορριμμάτων). 

• Βοηθά στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης του υδροφόρου 
ορίζοντα. 

• Συμβάλει στην αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων με 
οργανικά. 

• Κομποστοποίηση μπορούμε να κάνουμε και στον κήπο και την 
αυλή μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι υπολείμματα και καλή 
διάθεση.  

Ο Δήμος Πολυγύρου στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος 
προχώρησε σε προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο 
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οργάνωσε υπό την επιστημονική του 
αιγίδα ημερίδες ενημέρωσης για το κοινό, τους εκπαιδευτικούς και 
τους επιχειρηματίες εστίασης και τουρισμού κατά τη διάρκεια της 
περιόδου Απρίλιος – Ιούνιος 2013.  

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν ικανοποιητική ενώ το πρόγραμμα 
συνέχισε να λειτουργεί και μετά την παύση των σεμιναρίων και την 
διαφημιστική καμπάνια που υλοποιούσε ο Δήμος κυρίως με αιτήματα 
από όσους αρχικά δεν είχαν ενημερωθεί αλλά είδαν ή άκουσαν για τα 
οφέλη του κάδου και της διαδικασίας από τους γείτονες ή γνωστούς 
τους. 

Παράλληλα ο δήμος έστειλε κάδους κομποστοποίησης υλοποιώντας 
αντίστοιχη καμπάνια ενημέρωσης σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα όπου 
κάδοι μοιράστηκαν με ευθύνη των προέδρων των κοινοτήτων. 
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Φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Οι ΦοΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ήταν μέχρι 
πρότινος οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, για τη 
διαχείριση των αποβλήτων και μέχρι τον Απρίλιο του 2013 στο νομό 
Χαλκιδικής ήταν πέντε. 

Όλοι οι ΦοΣΔΑ  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγχωνεύτηκαν 
πλέον σε έναν ενιαίο Περιφερειακό ΦοΣΔΑ, Σύμφωνα με το την υπ’ 
αρίθμ. 45037/07-06-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1908/τ.Β΄/15-06-
2012, με τη σύσταση ενός συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός 
Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας». Σκοπός του νέου ΦΟΔΣΑ είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η 
εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για 
την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά, 
επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της 
χωρικής του αρμοδιότητας. 

 

Κυρίες και κύριοι, αυτά είχα να σας πω για τα απορρίμματα στο Δήμο 
Πολυγύρου. Με την ελπίδα να μη σας κούρασα πολύ σας εύχομαι καλή 
συνέχεια και καλή επιτυχία στο έργο σας. 
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