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Παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο 

με περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Με 11 οργανωμένες παρεμβάσεις, από το Σεπτέμβριο

του 2016, αποκαταστάθηκαν αυθαιρεσίες, αναβαθμί-

στηκε ο δημόσιος χώρος και διασφαλίστηκε η προστασία

και υγιεινή των πολιτών. 

1. Σεπτέμβριος 2016: Τέλος ο ρυπογόνος αμίαντος από τη

γειτονιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης

2. Νοέμβριος 2016: Ζωντάνεψε εγκαταλελειμμένος δη-

μόσιος αστικός χώρος πρασίνου 4,4 στρεμμάτων δίπλα

σε Μονή Λαζαριστών και ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

3. Φεβρουάριος 2017: Απομάκρυνση επικίνδυνου παρα-

πήγματος με αμιαντούχα υλικά στη Σταυρούπολη, επί

της οδού Λαγκαδά, στο ύψος της  Ομόνοιας

4. Μάιος  2017: Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των

αμιαντούχων υλικών από το ΚΑΝ ΚΑΝ στα Μετέωρα

Πολίχνης 

5. Ιούνιος 2017: Μετά από 20 χρόνια καθαρίστηκε το αυ-

θαίρετο παλιατζίδικο - εστία μόλυνσης στην οδό Ακρι-

τών Σταυρούπολης, κοντά στη Μονή Λαζαριστών και

τα ΕΠΑΛ

6. Ιούλιος 2017: Παρέμβαση σε διατηρητέο κτίριο –

άντρο ανομίας, στην Τερψιθέα δίπλα στο Ι.Κ.Α. Σταυ-

ρούπολης

7. Σεπτέμβριος 2017: Αποξηλώθηκαν τα επικίνδυνα αμια-

ντούχα απόβλητα του  εργοστασίου Χίτζου δίπλα στο

σχολικό συγκρότημα Καρατάσιου 700 μαθητών

8. Νοέμβριος 2017: Απομακρύνθηκαν από το Δήμο Παύ-

λου Μελά μπαζοαπορρίμματα πολλών ετών δίπλα στη

σχολική αυλή των ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

9. Φεβρουάριος 2018: Κατεδαφίστηκε κτίριο πληγή, κέ-

ντρο χρήσης - διακίνησης ναρκωτικών στα Νεόκτιστα

Σταυρούπολης, δίπλα στην είσοδο του Ψ.Ν.Θ.

10. Απρίλιος 2018: Αποξηλώθηκε παράπηγμα με επικίν-

δυνο αμίαντο στους Ανθόκηπους Ευκαρπίας δίπλα

στον Ιερό Ναό  των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και

Άννης

11. Μαϊος 2018: Δημιουργία πάρκου γειτονιάς στο χώρο

του παλιού φυτωρίου στην Πρόνοια Σταυρούπολης. 

Σκέφτομαι πράσινα σημαίνει ενημερώνομαι, συνεργάζομαι 

και σέβομαι το Περιβάλλον και το δημόσιο χώρο. 

Στο Δήμο Παύλου Μελά εφαρμόζουμε Πράσινη Πολιτική 

στην πράξη. Για εμάς το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα.
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Βραβείο Greek Green Awards 2019 στο Δήμο Παύλου Μελά 

για βέλτιστη πρακτική στη διαχείριση απορριμμάτων 

Ο Δήμος Παύλου Μελά απέσπασε το Βραβείο Ολοκληρωμένης

Διαχείρισης στην κατηγορία Αστικά Στερεά Απόβλητα των βρα-

βείων Greek Green Awards 2019 στο πλαίσιο της πρωτοποριακής

για τα ευρωπαϊκά πρότυπα Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec για τις Τε-

χνολογίες Περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 15-

17 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο Mec Παιανίας, παρουσία

εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και σημαντικών φορέων της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση για το Δήμο Παύλου

Μελά και τους πολίτες του, καθώς το Verde.tec Forum, διοργανώ-

νεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ),

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδας (ΤΕΕ) και άλλων Επαγγελμα-

τικών Επιμελητηρίων και φορέων.

Παρουσία των Εθνικών και Ευρω-

παϊκών Αρχών, της «πράσινης»

επιστημονικής και επιχειρηματικής

κοινότητας και της Αυτοδιοίκησης,

επιβραβεύτηκαν Δήμοι, φορείς και

οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης που διακρίθηκαν για τις

βέλτιστες πρακτικές τους σε θέ-

ματα περιβάλλοντος, αειφορίας, κυκλικής οικονομίας και

«έξυπνων πόλεων».

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης, που παρέλαβε το βρα-

βείο, αφού ευχαρίστησε θερμά την Οργανωτική Επιτροπή για

την τιμή, δήλωσε τα εξής:

«Στο Δήμο Παύλου Μελά, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουμε

πράσινη πολιτική στην πράξη με μια σειρά βέλτιστων ενερ-

γειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και

στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από ουσιαστικό

διάλογο και συνεργασία με την τοπική κοινωνία, καταφέρνουμε

να επιλύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και ταυ-

τόχρονα να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στο μέλλον. Υλοποιώντας το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης

Αποβλήτων, στοχεύουμε σε ένα σύγχρονο Δήμο Παύλου Μελά με Ευρωπαϊκά πρότυπα, επενδύο-

ντας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Παιδεία και στη συμμετοχή των πολιτών, προσδοκώ-

ντας την αλλαγή τρόπου σκέψης και δράσης σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας με

Μείωση και Πρόληψη στην Πηγή, Επανάχρηση, Κομποστοποίηση, Ανακύκλωση με διαλογή στην Πηγή

και ελαχιστοποίηση της Απόρριψης και Υγειονομικής Ταφής με τον ανάλογο εξοπλισμό και σύμφωνα

με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κ.Μ. Αξιοποιώντας τα εγχώρια και τα κοινοτικά κεφάλαια συμμετέχουμε

στη συντονισμένη προσπάθεια Κεντρικής Διοίκησης του κράτους, Περιφερειών, Δήμων, κοινωνίας των

πολιτών και παραγωγικών δυνάμεων για ένα πράσινο βιώσιμο μέλλον με μηδενικά απόβλητα και κα-

λύτερη ποιότητα ζωής για τα παιδιά μας.»
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Το πρώην στρατόπεδο και μελλοντικό

Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Η συμφωνία παραχώρησης των 332 στρεμμάτων του πρώην

στρατοπέδου Παύλου Μελά που υπεγράφη τον Οκτώβριο

του 2017, στοχεύει πρώτα από όλα στην αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης. 

Από τότε έως σήμερα έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες διοι-

κητικές, οργανωτικές και μελετητικές προκειμένου ο χώρος

του πρώην στρατοπέδου να μετατραπεί στο μεγαλύτερο

πάρκο της Θεσσαλονίκης, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου

Μελά (ΜΠΠΜ).

Εκπονήθηκε το στρατηγικό σχέδιο και μετά από μια ευρύ-

τατη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς της πόλης και

τους κατοίκους της περιοχής μας, καθορίστηκαν οι στόχοι

επανάχρησης του χώρου.

Εκπονήθηκε επίσης το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο μια πολεοδομι-

κού επιπέδου μελέτη, που προτείνει τον χαρακτηρισμό του

χώρου του πρώην στρατοπέδου ως πρασίνου, αποκλείει την

περαιτέρω δόμηση και αποδίδει νέες χρήσεις γης στα υφι-

στάμενα διατηρούμενα κτίσματα. 

Πλέον των παραπάνω εκπονήθηκε η μελέτη με τίτλο "Πε-

ριβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του

Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά", εξασφαλίστηκαν

οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση

19.000.000 ευρώ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής

Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Με το έργο αυτό θα

ολοκληρωθούν όλες οι βασικές υποδομές προσβασιμότητας

και ασφάλειας των επισκεπτών στον υπαίθριο χώρο του μη-

τροπολιτικού πια πάρκου ενώ θα φυτευτούν 7.000 δέντρα

και θάμνοι που θα μετατρέψουν τον χώρο σε μια όαση πρα-

σίνου. Οι εργασίες για το συγκεκριμένο έργο προγραμματί-

ζεται να ξεκινήσουν στο τέλος του 2019. 

Ο Δήμος οραματίζεται και υποστηρίζει με κάθε αναγκαία

ενέργεια την απόδοση σε δημόσια χρήση ενός ελεύθερου

χώρου πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων, αλλά και την ταυ-

τόχρονη προστασία της έκτασης και την ανάδειξή της ως

τόπο ιστορικής και κοινωνικής μνήμης. Οι στόχοι αυτοί θα αναβαθμίσουν περιβαλλοντικά την ευ-

ρύτερη δυτική Θεσσαλονίκη συνδράμοντας στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών της καθημε-

ρινότητας και της υγείας των κατοίκων. Το πράσινο αλλά και οι χρήσεις που θα φιλοξενηθούν στα

κτίσματα θα αποδώσουν στην περιοχή μια νέα αστική ταυτότητα, έναν νέο πόλο δραστηριοτήτων

ελεύθερου χρόνου, εκπαίδευσης και πολιτισμού, που θα προσελκύσει τους κατοίκους αλλά και επι-

σκέπτες από όλο το μητροπολιτικό συγκρότημα και πέρα από αυτό.

Πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Καρατάσιου, 

Δασύλλιο Μετεώρων Πολίχνης, Περιαστική περιοχή,

ο φυσικός πλούτος του Δήμου
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Πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου: ένα ζωντανό κύτταρο 
της τοπικής κοινωνίας

Το Πάρκο Καρατάσιου (πρώην στρατόπεδο) του Δήμου
Παύλου Μελά, συνιστά μια ενιαία έκταση 689 στρεμμάτων
εντός της οποίας εναλλάσσονται το φυσικό τοπίο, η βλά-
στηση με την πευκώδη κάλυψη και τα μονοπάτια πεζοπο-
ρίας. Παράλληλα, χρήσεις γης αναψυχής, πολιτισμού,
εκπαίδευσης και αθλητισμού το αναδεικνύουν σε ένα σπάνιο
χώρο κοινόχρηστου πρασίνου εντός του ευρύτερου αστικού
πλέγματος. Γι’ αυτούς τους λόγους αποτελεί μια μελέτη πε-
ρίπτωσης, ένα καλό παράδειγμα σταδιακής ενσωμάτωσης
δημόσιου χώρου στην καθημερινή ζωή της πόλης, τοπικά και
μητροπολιτικά. Τέλος, λόγω της θέσης του δίπλα στην περι-
φερειακή οδό είναι εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες όλου
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Εδώ και
15 χρόνια γίνονται προσπάθειες για την οριστική απόδοσή
του στην τοπική κοινωνία και αξιοποίησή του ως ελεύθερος
χώρος πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής.

Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης: 
«παράδεισος» στον αστικό ιστό
Ο Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης είναι σημείο αναφοράς
όχι μόνο για τον Δήμο Παύλου Μελά, αλλά και ευρύτερα,

αφού στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν ελάχιστοι Βοτανικοί Κήποι (ολοκληρωμένοι), περιλαμβάνει
μια πλούσια συλλογή 1.000 και πλέον φυτών. Είναι ένας αστικός Βοτανικός Κήπος πέντε στρεμμάτων,
μια όαση πρασίνου μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, που επιτελεί κυρίως εκπαιδευτικό έργο.
Στα χρόνια λειτουργίας του, έχουν ξεναγηθεί πάνω από 60.000 μαθητές, περιβαλλοντικές ομάδες, σύλ-
λογοι και άτομα κάθε ηλικίας, αποκομίζοντας βασικές γνώσεις για τον κόσμο των φυτών. 

Βυζαντινοί Νερόμυλοι Πολίχνης με ιστορική, πολιτιστική, 
περιβαλλοντική αξία
Οι Βυζαντινοί Νερόμυλοι Πολίχνης είναι ένα από τα λίγα μνημεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία
καταφέρνουν και συνδυάζουν την ιστορική και πολιτιστική τους αξία με την εκπαιδευτική και περι-
βαλλοντική τους σημασία. Το μυλοτόπι της Πολίχνης βρίσκεται στο συνοικισμό Μετεώρων, στη βόρεια
πλευρά του δήμου, είναι σχετικά αποκομμένο από τον αστικό ιστό. Στο παρελθόν η περιοχή ήταν τόπος
εκδρομών και αναψυχής για τους Θεσσαλονικείς, λόγω της ομορφιάς της (νερό, δένδρα, πανίδα και
χλωρίδα στην καλύτερη μορφή τους). Σήμερα σώζονται πέντε βυζαντινοί νερόμυλοι κι ένας ληνός (πα-
τητήρι). Με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κηρύχθηκαν «Μνημεία Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Χρόνων» και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το ρέμα χαρακτηρίσθηκε «Αρχαι-
ολογικό Πάρκο» που περιλαμβάνει το ανοιχτό θέατρο χωρητικότητας 500 ατόμων, έναν εκθεσιακό
χώρο και αναψυκτήριο για τη θερινή περίοδο.

Δασύλλιο Μετεώρων στην είσοδο της πόλης
Το δασύλλιο Μετεώρων Πολίχνης έκτασης 110 στρεμμάτων βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό και απο-
τελεί εδώ και 60 χρόνια τόπο αναψυχής των κατοίκων του δήμου Παύλου Μελά και όχι μόνο. Πρό-
σφατα ολοκληρώθηκε η διαχειριστική μελέτη έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις
αναζωογόνησής του. Τα τελευταία χρόνια μέσα στο χώρο δραστηριοποιούνται εθελοντικές ομάδες
με σκοπό την φροντίδα του χώρου.
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Συμμετοχή του Δήμου Παύλου Μελά σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα για το περιβάλλον

›  Έξυπνη πόλη στα διαχείριση υδάτων  με το έργο Lysis – Interreg 
συνολικού προϋπολογισμού 739.955,00€

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού του έργου Lysis

– Interreg που αφορά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων έξυπνων τεχνολογιών στη διαχείριση των

υδάτων του αστικού ιστού. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 739.955,00€ χρηματοδοτείται στο

πλαίσιο του Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος συμμετέχει με άλλους τρεις

εταίρους (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Blagoevgrad, οργάνωση Acive Youths

της Βουλγαρίας) και επικεφαλής το Δήμο Δράμας.

Η πρώτη πιλοτική δράση έξυπνης άρδευσης στον Δήμο Παύλου Μελά υλοποιήθηκε στο Πάρκο Δεν-

δροποτάμου στη Σταυρούπολη, όπου και εγκαταστάθηκε ο αναγκαίος επιστημονικός εξοπλισμός. 

›  Συμμετοχή στο έργο Connecing Nature για λύσεις βασισμένες στη φύση

Ο Δήμος Παύλου Μελά συμμετέχει με πόλεις που έχουν εμπειρία στην πράσινη ανάπτυξη, στο έργο

Connecing Nature στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση και ενσωμάτωση Λύσεων Βα-

σισμένων στη Φύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων των σύγχρονων πόλεων. 29 εταίροι, από 16

χώρες, ανάμεσά τους 11 ευρωπαϊκές πόλεις αναζητούν μέσα από διάλογο, εργαστήρια, δοκιμασμένες

καλές πρακτικές, συνεργασίες, να αντλήσουν τα κατάλληλα υλικά για να χτίσουν την πράσινη πόλη

του αύριο, αξιοποιώντας την ανθρώπινη και τεχνολογική νοημοσύνη που διαθέτουν.

›  URBACT III σχετικά με το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης 
«Tropa Verde»

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III, που αφορά συνεργασία Ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την ανταλ-

λαγή τεχνογνωσίας σχετικά με το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης «Tropa Verde» που εφαρ-

μόζει ο δήμος Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας. Συμμετέχουν οι δήμοι συμμετείχαν εκπρόσωποι

των δήμων Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα – Ισπανία, Ζουγκλό – Ουγγαρία, Νίκαια – Γαλλία, Οπόλε –

Πολωνία, Γκιμαράες – Πορτογαλία. Ο Δήμος Παύλου Μελά φιλοξένησε τους εταίρους και διοργάνωσε

εκδήλωση με αντικείμενο τη συγκρότηση του Τοπικού Δικτύου Υποστήριξης Προγράμματος ανταπο-

δοτικής ανακύκλωσης «Tropa Verde».

›  «∆ιεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιµες και Καινοτόμες Πόλεις 
και Περιφέρειες» με το San Justo της Αργεντινής

Στο πλαίσιο του προγράμματος «∆ιεθνής Αστική Συνεργασία (Internaional Urban Cooperaion - IUC):

Βιώσιµες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες», ο Δήμος Παύλου Μελά συνεργάζεται με το San

Justo της περιφέρειας Σάντα Φε της Αργεντινής με στόχο την  ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και

απόψεων σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργία νέων ιδεών που με την εφαρμογή τους μπορεί

να προαχθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Μέσω του προγράμματος προωθείται η ικανότητα πρόσβασης των συνεργαζόμενων Δήμων σε ευκαι-

ρίες χρηματοδότησης, εφόσον θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτατου δικτύου πόλεων επεκτείνοντας ευ-

ρύτατα τις διακρατικές του επαφές και την εισερχόμενη πληροφορία.
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Η Διεθνής Αστική Συνεργασία (Internaional Urban Cooperaion – IUC) είναι μια ευρωπαϊκή πρωτο-

βουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς συ-

νεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (city-to-city coopoeraion), υποστηρίζοντας δράσεις για

τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, διαχείριση απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονο-

μίας, έργα αστικής αναζωογόνησης.Το πρόγραμμα αποσκοπεί να ενισχύσει τους δεσμούς των πόλεων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πόλεις της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, της Ασίας, της Ια-

πωνίας, της Βόρειας Αμερικής και της Ινδίας. 
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Περιβαλλοντικό δίκτυο 

«Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - ενεργός πολίτης 

στο Δήμο Παύλου Μελά» 

Με όραμα για ένα καλύτερο περιβάλλον και αειφορία στο Δήμο Παύλου Μελά μέσα από τη βιωματική

εκπαίδευση και στόχο τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διαμόρ-

φωση ενεργών πολιτών, ξεκίνησε επίσημα την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 το Τοπικό Περιβαλλοντικό

Δίκτυο «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Παύλου Μελά, το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού, συνερ-

γαζόμενους φορείς και συλλογικότητες, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων

των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παύλου Μελά και μεμονωμένοι πολίτες.

Σήμερα δύο χρόνια από τη λειτουργία του, το δίκτυο έχει να επιδείξει δράσεις που αφορούν:

α) στους Σχολικούς λαχανόκηπους και βοτανόκηπους 

β) την αειφορία ων ελεύθερων χώρων στις γειτονιές των σχολείων και ανάκτηση των πρώην στρατο-

πέδων ως ελεύθερων χώρων πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής 

γ) στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

δ) στην κοινωνική αλληλεγγύη - αγορά αναπηρικών αμαξιδίων με συλλογή καπακίων - υποστήριξη

του Ογκολογικού Παιδιατρικού τμήματος του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. - ενίσχυση ηθική και υλική του

δημόσιου βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός - ενίσχυση της Ιεραποστολικής Στέγης Αγίου

Διονυσίου για το άνοιγμα πηγαδιού στην Αφρική - υλικοτεχνική βοήθεια στο σχολείο της Ίμβρου. 

Έρευνα - αποτίμηση για το περιβαλλοντικό δίκτυο

Η αποτίμηση του Περιβαλλοντικού Δικτύου «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία – Ενεργός πολίτης στο

Δήμο Παύλου Μελά» για το σχολικό έτος 2017-18 πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτημα-

τολογίων από τους εκπαιδευτικούς που συντόνισαν τη συμμετοχή των σχολείων τους στο δίκτυο και

παρουσιάστηκε στο 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο του Δήμου Παύλου Μελά (5 Νοεμβρίου 2018). Τα

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων από το Κέντρο Περιβαλλο-

ντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου δείχνουν ότι:

Τα σχολεία ανταποκρίθηκαν σε πολύ σημαντικό βαθμό στην πρωτοβουλία του Δήμου και συμμετείχαν

στο Δίκτυο. Υπήρξε μεγάλη διάχυση των δράσεων του δικτύου τόσο στους μαθητές όσο και στις οικο-

γένειές τους.
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Η ικανοποίηση των σχολείων τόσο από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο όσο και από την υποστήριξη

του Δήμου στο δίκτυο ήταν εντυπωσιακά υψηλή (84%) και φανερώνει την επιτυχημένη λειτουργία

του δικτύου αλλά και την πολύ καλή οργάνωση και ανταπόκριση στις ανάγκες των σχολείων από την

πλευρά του Δήμου. Επιπλέον, ανεβάζει τον πήχη και αυξάνει τις προσδοκίες για τις επόμενες χρονιές.

Μεταξύ των πολλών θετικών στοιχείων από τη συμμετοχή στο δίκτυο που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί

ξεχωρίζει η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και η συμπό-

ρευση σε μια συλλογική προσπάθεια. Αντίθετα τα αρνητικά στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα και δε

μεταβάλλουν τη συνολικά θετική εικόνα.

Ο Δήμος καλείται να βελτιώσει την ενημέρωση των σχολείων σε ότι αφορά την πορεία του δικτύου

και την ανταποδοτικότητα των δράσεων όπως και την υποστήριξη των σχολείων και να επεκτείνει το

δίκτυο σε περισσότερα σχολεία αλλά και σε περισσότερες δράσεις.

Με δυο λόγια, το δίκτυο «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - Ενεργός πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά»

αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη σχολική κοινό-

τητα. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυναμική για

να ισχυροποιήσει αλλά και να επεκτείνει αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Επιπλέον, η ενεργή συμπό-

ρευση στο δίκτυο και η συνεργασία για κοινούς σκοπούς σφυρηλατεί τον «ενεργό πολίτη» και μπορεί

να αποτελέσει παρακαταθήκη για την εμπέδωση της αειφορίας και της δημοκρατίας στο Δήμο.

Περιβαλλοντικές δράσεις, ημερίδες όλο το χρόνο

Ο Δήμος Παύλου Μελά υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαί-

τερα της νέας γενιάς, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, συλλογικότητες, σχολικές μονάδες και

φορείς της πόλης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια

της χρονιάς. 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις – ημερίδες, οι εθελοντικές δράσεις που διοργανώνονται στις Δημοτικές

Κοινότητες Πολίχνης, Ευκαρπίας και Σταυρούπολης,  με πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, είναι

μια ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούμε πρώτα ως άτομα γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις μας και ανα-

λαμβάνοντας την ευθύνη να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και τρόπο δράσης μέσα από την καθημερινό-

τητά μας, αλλά και συλλογικά, συμμετέχοντας σε αυτές τις περιβαλλοντικές δράσεις και παρεμβάσεις

στις γειτονιές και στον τόπο μας ευρύτερα.
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Eνημερώθηκαν πάνω από 38.000 
νοικοκυριά για τους μπλε κάδους
ανακύκλωσης 

Ταυτόχρονα με την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε πρόσθε-

τες θέσεις αλλά και την αντικατάσταση παλιών κάδων με νέους,

υλοποιήθηκαν την άνοιξη του 2017, από το Δήμο Παύλου Μελά,

σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλω-

σης, τρεις σημαντικές ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή. 

Α. Ενημερωτική καμπάνια προώθησης της ανακύκλωσης και περι-

βαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τη διανομή ενημερωτικού

έντυπου υλικού, την επιστολή του Δημάρχου Παύλου Μελά Δη-

μήτρη Δεμουρτζίδη και τη μπλε τσάντα ανακύκλωσης, πόρτα-

πόρτα σε περισσότερα από 38.000 νοικοκυριά των Δημοτικών

Ενοτήτων Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ευκαρπίας, από την ομάδα

της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.).

Β. Ειδική καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών του τόπου

μας, για συμμετοχή στην ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών

και στο Σύστημα του Μπλε Κώδωνα

Γ. Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης στην Πλατεία Ελευθερίας και στο

πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου ώστε να εκπαιδευτούν τα παι-

διά με δημιουργικό τρόπο στην ανακύκλωση.

Διοίκηση και υπηρεσίες του Δήμου, καλούν τους πολίτες να γί-

νουνε όλοι αρωγοί στην προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης των

απορριμμάτων.

«Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης» 
της ΕΕΑΑ στην Πλατεία Ελευθερίας

Πάνω από 1500 μαθητές - μαθήτριες 10 Δημοτικών Σχολείων

του Δήμου Παύλου Μελά συμμετείχαν στις 4 και 5 Μαΐου

2017, με τη συνοδεία των δασκάλων τους, στο «Λούνα Παρκ

της Ανακύκλωσης» της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης

Ανακύκλωσης, που στήθηκε στο πρώην στρατόπεδο Καρατά-

σιου και στην Πλατεία Ελευθερίας της Άνω

Ηλιούπολης. 
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Το πρώτο πανελλαδικά πρόγραμμα ανακύκλωσης 

«Διαλογή στην Πηγή» στα σχολεία του Δήμου Παύλου Μελά

Με το σύνθημα ''Σκεφτόμαστε Παγκόσμια, δρούμε Τοπικά'', στο Δήμο Παύλου Μελά, από τα τέλη

του 2017, οι μαθητές συμμετέχουν στο πρώτο πανελλαδικά πρόγραμμα ανακύκλωσης «Διαλογή στην

Πηγή» με το οποίο ανακυκλώνουν σε 3 διαφορετικούς κάδους. 

Η δράση γίνεται μέσα στα σχολεία συλλέγοντας ξεχωριστά 

στον κίτρινο κάδο το χαρτί,

στο μπλε κάδο το αλουμίνιο

και στον κόκκινο κάδο το πλαστικό

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δι-

κτύου «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία-Ενεργός Πολίτης στο Δήμο

Παύλου Μελά» σε συνεργασία με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτικής

Θεσ/νίκης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθε-

ρίου Κορδελιού και Βερτίσκου. 

Εφαρμόζεται βάσει ειδικής σύμβασης του Δήμου Παύλου Μελά με

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, από την οποία

παραχωρήθηκαν 240 ειδικοί κάδοι 360 λίτρων, διαφορετικού χρώ-

ματος και παράλληλα τη σχολική χρονιά 2016-2017 μέσω της Ανα-

πτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης εκπαιδεύτηκαν

7.500 μαθητές και 152 εκπαιδευτικοί σε θέματα Ανακύκλωσης.

Σε κάθε σχολείο ορίζεται εκπαιδευτικός ως συντονιστής του προ-

γράμματος και ομάδα ανακύκλωσης μαθητών σε κάθε τμήμα που

αλλάζει κυκλικά κάθε εβδομάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπη-

ρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά, που αφορούσαν στο διαγωνισμό και τις σχετικές εγκρίσεις για να

μπορούν να πωλούνται ως προϊόντα τα ανακυκλώσιμα ''σκουπίδια'' των μαθητών. 

Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από τα σχολεία γίνεται μία φορά την εβδομάδα από την

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Παύλου Μελά. Τα υλικά αποθηκεύονται σε ει-

δικά press containers ανακύκλωσης, ενώ τα έσοδα που προκύπτουν  από την πώλησή τους επιστρέ-

φονται αναλογικά στα σχολεία για την κάλυψη μορφωτικών και άλλων αναγκών.                             

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Παύλου

Μελά προωθώντας την Κυκλική Οικονομία. Απώτερος σκοπός του μέσω της βιωματικής προσέγγισης

είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών στην Ανακύκλωση με διαλογή

στην πηγή και σε δεύτερο στάδιο η εφαρμογή του προγράμματος στις γειτονιές του Δήμου παράλληλα

με τη λειτουργία "Πράσινων Σημείων". Σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επισκέφθηκε το

2018 ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Δημαράς και συνεχάρει εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Μέσα από τα διασκεδαστικά, διαδραστικά παιχνίδια του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, είχαν την ευκαιρία να ψυχα-

γωγηθούν και παράλληλα να εκπαιδευτούν από την εξαιρετική ομάδα της Ε.Ε.Α.Α. αποδεικνύοντας

ότι η ανακύκλωση συσκευασιών μπορεί να είναι εύκολη και διασκεδαστική εκτός από απαραίτητη για

την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Στο Δήμο Παύλου Μελά, στηριζόμενοι στη σημαντική αρχή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την

αναγκαιότητα της μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη, επιδιώκεται με γρήγορους ρυθμούς η ενί-

σχυση της ευαισθητοποίησης των ενήλικων πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και η εμπέδωση

της κουλτούρας της ανακύκλωσης στις νεώτερες ηλικίες, μέσω της εκπαίδευσης στην ορθή χρήση του

Μπλε κάδου.
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Η καθαριότητα στην πόλη μας

Στο Δήμο Παύλου Μελά και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες, η αποκομιδή της Υπηρεσίας Καθαριότητας

είναι καθημερινή, 6 φορές την εβδομάδα, με τα σκουπίδια να συλλέγονται στους κεντρικούς δρόμους

και τις 7 ημέρες, ενώ τα χαρακτηριστικά οχήματα της ανακύκλωσης συλλέγουν το περιεχόμενο των

μπλε κάδων τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

4.500 συνολικά κάδοι περισυλλογής απορριμμάτων, συμβατικοί και ανακύκλωσης είναι τοποθετη-

μένοι στους δρόμους του Δήμου Παύλου Μελά και με τη βοήθεια του οχήματος - πλυντηρίου κάδων

η υπηρεσία πραγματοποιεί το πλύσιμο των κάδων, εφαρμόζοντας ένα κυκλικό πρόγραμμα σε όλες τις

συνοικίες για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες γειτονιές.

Γίνονται παρεμβάσεις καθαριότητας με σκούπα όχι μόνο στις πλατείες, τις κεντρικές οδούς και τους

πολυσύχναστους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, αλλά και στο τελευταίο οικοδομικό τετράγωνο της

πόλης, ενώ με τη σκούπα (σάρωθρο) αναρροφητικού τύπου πραγματοποιείται καθαριότητα και σά-

ρωση κυρίως στους χώρους των λαϊκών αγορών καθώς και σε άλλες περιοχές του Δήμου Παύλου

Μελά.

Περιοδικά γίνεται προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αφισορύπανσης στις κολώνες

και στις στάσεις λεωφορείων.

Ωστόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και οι υπάρχουσες υποδομές (κάδοι, στόλος οχημά-

των κτλ) δεν θα είναι ποτέ σε επίπεδο που να ικανοποιούν επαρκώς τους πολίτες, αν δεν συμμετέ-

χουμε όλοι στην υπόθεση της καθαριότητας της πόλης.

Καινούργια οχήματα στην καθαριότητα με το αυστηρό 

νέο πρότυπο ρύπων Euro 6 και προμήθεια πράσινων κάδων

Από τις αρχές του 2016, ο στόλος του Δήμου Παύλου Μελά ενισχύ-

θηκε με καινούργια οχήματα που διαθέτουν το νέο αυστηρό πρό-

τυπο προδιαγραφών ρύπων Euro 6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

συνεισφέροντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας

προς τους πολίτες.

Συγκεκριμένα προέβη στην αγορά δύο νέων απορριμματοφόρων

μεγέθους κιβωτάμαξας 16m3, καθώς επίσης και ενός πλυντηρίου

κάδων για την ενίσχυση της δύναμης των οχημάτων αποκομιδής

και καθαριότητάς του Δήμου. Τα οχήματα έχουν ενταχθεί στο

στόλο του Δήμου και πλέον εκτελούν δρομολόγια αποκομιδής. Η

χρηματοδότηση της προμήθειας έγινε με ίδιους πόρους. 

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω ο Δήμος έχει ήδη στις εγκαταστάσεις

του και μια νέα σκούπα (σάρωθρο) αναρροφητικού τύπου η

οποία βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων για θέση της σε κυκλο-

φορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με τη σκούπα θα ενισχυθεί η δύναμη του Δήμου αναφορικά με

την καθαριότητα και σάρωση των οδών και των λαϊκών του αγορών.
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Τα Εuro6 αυτοκίνητα θεωρού-

νται ως τα «καθαρότερα» και

πιο φιλικά προς το περιβάλ-

λον. Το νέο πρότυπο ακολου-

θεί την περιβαλλοντολογική

πολιτική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, που ξεκίνησε το 1992

με τη θέσπιση των πρώτων ορίων εκπομπών ρύπων για

τα καινούργια αυτοκίνητα (Euro 1) και φθάνουμε στο σή-

μερα, που ισχύει το υποχρεωτικό πρότυπο ρύπων Euro

6. Απώτερος στόχος της πολιτικής αυτής, είναι να μει-

ωθούν στο κατώτερο δυνατό οι εκπομπές ρύπων όλων

των αυτοκινήτων, προς όφελος του περιβάλλοντος.

Συνολικά ο στόλος οχημάτων της καθαριότητας ενισχύ-

θηκε με 7 απορριμματοφόρα, 2 πλυντήρια κάδων, 1 σά-

ρωθρο, 1 τριαξονικό φορτηγό, 5 επιβατικά, ενώ κατόπιν

συντηρήσεων, τέθηκαν  σε κυκλοφορία υπάρχοντα ακι-

νητοποιημένα οχήματα. 

Επίσης έγινε προμήθεια 1.000 νέων πράσινων κάδων, 250 κάδων μικροαπορριμμάτων (2015, 2018),

ενώ η ετήσια παραλαβή 100 κάδων κομποστοποίησης, δίνει την ευκαιρία στη Διεύθυνση Περιβάλλο-

ντος και Πρασίνου να συνεχίσει τη δωρεάν διανομή κάδων σε πολίτες που θέλουν να ανακυκλώσουν

φτιάχνοντας το δικό τους κομπόστ – σπιτικό λίπασμα.

Δίκτυο Ανακύκλωσης με νέους μπλε κάδους 

και αυτοκίνητα ανακύκλωσης

Ο Δήμος Παύλου Μελά σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελ-

ληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) ξεκίνησε το

2017, τη δημιουργία νέου δικτύου ανακύκλωσης με δικό

του νέο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει ειδικά αυτοκίνητα-

πρέσες ανακύκλωσης και νέους μπλε κάδους ανακύκλω-

σης κι ενώ τα προηγούμενα χρόνια την ευθύνη είχε ο

Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.

Έτσι ξεκίνησε σταδιακά η αλλαγή των παλιών κάδων ανα-

κύκλωσης, η αντικατάστασή τους από νέους αλλά και η

αύξηση των κάδων ώστε να πυκνώσει το δίκτυο των μπλε

κάδων σε όλες τις γειτονιές.

Νέα εργαλεία για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
Ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών με τους μπλε κώδωνες

Από τον Ιούλιο του 2017 ενισχύεται η ειδική καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών των Δημοτικών

Κοινοτήτων Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ευκαρπίας για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ και

τους ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ, από συνεργεία της ΕΕΑΑ. 

Εξυπηρετούν τους μεγάλους παραγωγούς και τα σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως π.χ.

κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κτλ. όπου κατανα-

λώνονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε γυάλινη συσκευασία που υπό άλλες συνθήκες, θα κατέ-

ληγαν στα κοινά απορρίμματα.



15

Ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού

και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Αυτή η κατηγορία έχει ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για την ανάκτηση

υλικών, αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών που

εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές και οι οποίες μπορούν

να προκαλέσουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ο Δήμος Παύλου Μελά υλοποιεί το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Απο-

βλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» σε συνεργασία

με την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ECO GREECE».

Πώς γίνεται η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ στο Δήμο Παύλου

Μελά σε τρία απλά βήματα

1. Ο δημότης επικοινωνεί με το Δήμο στα τηλέφωνα (α. 2313 302830

για Σταυρούπολη, β. 2313 302329 για Πολίχνη, γ. 2313 502106 για

Ευκαρπία)και δηλώνει την πρόθεσή του να ανακυκλώσει κάποια ηλε-

κτρική ή ηλεκτρονική συσκευή.

2. Η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου επικοινωνεί με τη συμβεβλημένη εταιρεία

ανακύκλωσης και της διαβιβάζει το αίτημα του δημότη.

3. Η εταιρεία επιβεβαιώνει τηλεφωνικά το ραντεβού με τον ίδιο τον πολίτη και έπειτα μεταβαίνει στο

σημείο ανακύκλωσης.

Επιτυγχάνεται, έτσι, μια αποδοτική συνεργασία

μεταξύ του Δήμου, της ΕΕΑΑ και των επαγγελ-

ματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη,

περιβαλλοντικά και κοινωνικά, λειτουργία της

κάθε επιχείρησης.

Τι Ανακυκλώνουμε στο μπλε κώδωνα

•  Μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά, κρασί,  αναψυκτικά, νερό, λάδι κ.ά.

•  Βαζάκια τροφίμων από μαρμελάδες, μέλι, ντοματοπολτούς κ.ά.

Τι ΔΕΝ Ανακυκλώνουμε στο μπλε κώδωνα

• Υλικά που είναι γυάλινα αλλά δεν αποτελούν γυάλινη συσκευασία: π.χ. 

ποτήρια, πιάτα, βάζα, τζάμια, καθρέπτες, φανάρια, τασάκια, κούπες κ.α

• Υλικά που είναι συσκευασίες αλλά δεν είναι γυάλινες: πλαστικές, χάρτινες,

αλουμινένιες, λευκοσιδηρές (ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ)

• Υλικά που ανήκουν σε άλλα Συστήματα ανακύκλωσης: μπαταρίες, ηλεκτρικές

και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά αυτοκινήτων

• Άλλα απορρίμματα που είτε πρέπει να τα απορρίψουμε στα κοινά σκουπίδια

είτε να αναζητήσουμε άλλους τρόπους αξιοποίησής τους: υπολείμματα τρο-

φών, οικοδομικά υλικά, χώματα, χόρτα, ρούχα, παπούτσια κ.α.

Έρχεται ο καφέ κάδος για τα βιοαποδομήσιμα οργανικά απόβλητα

Ο Δήμος Παύλου Μελά συμμετέχει στο εγκεκριμένο από το Φο.Δ.Σ.Α. χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

διαχείρισης βιοαποβλήτων που αφορά τα οργανικά που θα συλλέγονται στον καφέ κάδο με απώτερο

σκοπό την μείωση της ταφής. 

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 1.886 δίτροχους κάδους (120, 240, 360 lt), 99 τετράτροχους (660-1100 lt),

2 ειδικά οχήματα-πλυντήρια κάδων, 1 κλαδοτεμαχιστή.



Ποιες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές ανακυκλώνονται 

• Μεγάλες οικιακές συσκευές (Ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες,

συσκευές μαγειρικής, θερμάστρες, ανεμιστήρες, συσκευές κλιματισμού, καταψύκτες, κτλ)

• Μικρές οικιακές συσκευές (Ηλεκτρικές σκούπες, φρυγανιέρες, φριτέζες, ηλεκτρικά μαχαίρια, ρολό-

για, ζυγαριές, συσκευές για μαλλιά και περιποίηση σώματος, κτλ

• Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

(Υπολογιστές μεγάλοι και μεσαίοι, φορητοί και υπο-

λογιστές χειρός, ποντίκια, οθόνες, πληκτρολόγια,

εκτυπωτές, μηχανήματα φωτοαντιγραφικά, αριθμο-

μηχανές, Φαξ, τηλέφωνα κλασικά, ασύρματα, κι-

νητά, συστήματα τηλεφωνικών κέντρων, κτλ)

• Καταναλωτικά είδη (Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ενι-

σχυτές, κάμερες, μουσικά όργανα, πάνελ φωτοβολ-

ταϊκά, κτλ)

• Φωτιστικά είδη (Φωτιστικά και σχετικός εξοπλισμός

εκτός των λαμπτήρων πυράκτωσης)

• Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (Εργαλεία κη-

πουρικής και κοπής χόρτων, πριόνια, τρυπάνια, ερ-

γαλεία για συγκολλήσεις και για επεξεργασίες σε διάφορες επιφάνειες ξύλου, μεταλλικές, κτλ)

• Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού

• Ιατροτεχνολογικές συσκευές (Ιατρικός εξοπλισμός, κτλ)

• Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (Θερμοστάτες, συσκευές μέτρησης σε επαγγελματικούς και

βιομηχανικούς χώρους)

• Συσκευές αυτόματης διανομής (Ποτών, μεταλλικών δοχείων, στερεών προϊόντων, κτλ)

Ανακύκλωση για ρούχα και παπούτσια στο Δήμο Παύλου Μελά 

Ο Δήμος Παύλου Μελά και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος &

Πρασίνου, από τον Ιούνιο του 2018, επεκτείνουν το πρό-

γραμμα της ανακύκλωσης, με την εφαρμογή προγράμμα-

τος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης

και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα,

τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) μέσω της ανά-

πτυξης δικτύου ειδικών καλαίσθητων κάδων συλλογής, σε

συνεργασία με την εταιρεία EAST-WEST GREECE.

Τοποθετήθηκαν ήδη 40 κάδοι ανακύκλωσης μεταχειρισμέ-

νων ενδυμάτων σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία των Δημο-

τικών Ενοτήτων Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ευκαρπίας με

τελικό στόχο ο αριθμός των κάδων να φτάσει τους 80. Οι

μοναδικά κομψοί κάδοι αποτελούν ευρωπαϊκή πατέντα

ενώ ο ασφαλής σχεδιασμός τους αποτρέπει το ενδεχόμενο

κλοπής του περιεχομένου τους.

Με σύνθημα «Τίποτα δεν είναι για πέταμα» και σε μια κοι-

νωνία αλληλεγγύης και κυκλικής οικονομίας, αξιοποίησης

όλων των υλικών και αγαθών, τα ρούχα και τα παπούτσια

δεν μπορούν να οδηγούνται στους κοινούς κάδους απορ-

ριμμάτων.
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Ο Δήμος Παύλου Μελά σε συνεργασία με την εταιρεία EAST-WEST GREECE, μπορούν να εγγυηθούν

πως τα ρούχα σας θα καταλήξουν σε χέρια άλλων που πραγματικά το έχουν ανάγκη, αλλά ακόμα και

τα ρούχα που δεν έχουν πλέον ζωή ανακυκλώνονται και κατόπιν επεξεργασίας κατασκευάζονται πα-

νάκια καθαρισμού, μονωτικό υλικό, στουπιά, φόρμες εργασίας, γέμιση για τα καθίσματα των αυτοκι-

νήτων, κτλ.

Εκτιμάται ότι το ποσοστό των υφασμάτινων υλικών αποτελεί περίπου το 6% της συνολικής ποσότητας

των οικιακών αποβλήτων.

Δωρεάν διανομή κάδων κομποστοποίησης από το Δήμο Παύλου Μελά

κάθε χρόνο, για να φτιάξετε μόνοι σας κομπόστ – σπιτικό λίπασμα

Ο Δήμος Παύλου Μελά, καλεί τους πολίτες να σκεφτούν

διαφορετικά, να δράσουν οικολογικά, να ανακυκλώσουν

και με κομποστοποίηση, φτιάχνοντας το δικό τους κομπόστ

– σπιτικό λίπασμα. Κάθε χρόνο διατίθενται περισσότεροι

από 100 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά

του δήμου και υπάρχει ετοιμότητα βάσει του ΤΟΣΔΑ για

λειτουργία καφέ κάδου σε συνεργασία με διαδημοτική μο-

νάδα κομποστοποίησης.

Τα οργανικά σκουπίδια που παράγουμε αποτελούν πάνω

από το 50% των απορριμμάτων μας και πάνω από 70% από

αυτά μπορούν να κομποστοποιηθούν.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανακυκλώσουμε τουλά-

χιστον το 1/3 των σκουπιδιών μας και να γίνουμε μέρος της

λύσης και της αντιμετώπισης του τεράστιου όγκου σκουπι-

διών που παράγονται κάθε χρόνο, κάτι που αποτελεί μια

από τις μεγαλύτερες πηγές μόλυνσης.

Τι είναι η κομποστοποίηση

Κάθε μέρα καταναλώνουμε για τη διατροφή μας μεγάλο όγκο

φυτικών προϊόντων (φλούδες, φρούτα, λαχανικά, χορταρικά,

κ.λ.π.) από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει στους

συμβατικούς κάδους απορριμμάτων και στο ΧΥΤΑ. Αλλά και

από τους κήπους έχουμε πολλά φυτικά υλικά (ξερά φύλλα, βλα-

στοί, κομμένο γκαζόν, αγριόχορτα, κλαδιά, κ.λ.π.) που συχνά

μας δημιουργούν προβλήματα και αναγκαζόμαστε να τα πε-

τάμε στους κάδους του Δήμου ή να τα καίμε. Τώρα πια όλα

αυτά τα υλικά υπάρχει τρόπος να τα μετατρέψουμε σε ωφέ-

λιμη οργανική ουσία για τον κήπο μας, με τη μέθοδο της Κο-

μποστοποίησης ή Χυμοποίησης, μια εντελώς φυσική διαδικασία που υιοθετεί ο Δήμος Παύλου Μελά.

Οφέλη της κομποστοποίησης

• Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της μη αγοράς εμπορικών λιπασμάτων

• Εξοικονόμηση νερού, μιας και το χώμα διατηρεί την υγρασία του

• Βελτίωση ποιότητας του εδάφους άρα πλούσιο και εύφορο χώμα

• Προστασία του περιβάλλοντος γιατί ανακυκλώνονται πολύτιμα οργανικά υλικά

• Μείωση της ποσότητας των σκουπιδιών που καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α. (περίπου το 35%)

• Περιορισμός από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων

• Ολιγόστευση της κατανάλωσης χημικών λιπασμάτων.
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Υλικά που ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να κομποστοποιηθούν: Φρούτα, Λαχανικά, Τσόφλι αυγού, Κουκούτσια ελιάς,

Χαρτί κουζίνας, Χαρτοσακούλες, Υπολείμματα από φίλτρα καφέ και φακελάκι τσάι, Γαλακτοκομικά,

Ξηροί καρποί και περιβλήματα, Κλαδιά, φύλλα, χώμα, γκαζόν, Πριονίδι, Ροκανίδι

Υλικά που ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να κομποστοποιηθούν: Μαγειρεμένα φαγητά, Λίπη-έλαια, Γόπες τσιγά-

ρων, Τροφές και περιττώματα σκύλων, Γυαλί-πλαστικό-μέταλλο, Περιοδικά

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 2313 302308.

Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων 

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Το-

πικού Θεματικού Δικτύου «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία - Ενεργός Πο-

λίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» και με την αρωγή του Κέντρου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, το

οποίο υποστηρίζει εκπαιδευτικά το πρόγραμμα συλλογής τηγανελαίων

και μετατροπής τους σε βιοκαύσιμο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε μέσα στο

2019, σε πρώτη φάση από τα νηπιαγωγεία και τα  δημοτικά σχολεία. Τα

τηγανέλαια αποτελούν έναν ρύπο που αν διατεθεί με ακατάλληλο τρόπο

(ο συνήθης τρόπος, η απόρριψή τους δηλαδή στην αποχέτευση είναι ακα-

τάλληλος) προκαλεί σοβαρές  περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αν όμως ανα-

κυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί σχεδόν ισόποση ποσότητα βιοκαυσίμου.

Το βιοκαύσιμο αυτό με τη σειρά του μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμ-

βατικό καύσιμο (π.χ. το πετρέλαιο για τη θέρμανση). Ο Δήμος οργανώνει

ένα Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Τηγανέλαιο:

όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» και καλεί τις σχολικές μονάδες του

Δήμου να συμμετέχουν σ’ αυτό.  

Ένα νέο δάσος φυτρώνει στην Ευκαρπία

Από το Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησε και συνεχίζει μια σημαντική και συστηματική προσπάθεια για να

πρασινίσει και να πάρει ζωή ο άγονος ορεινός όγκος στην περιαστική ζώνη της Ευκαρπίας. Φυτεύτηκαν

περισσότερα από 15.000 δέντρα, πλατύφυλλα και κωνοφόρα είδη,  από την υπηρεσία Πρασίνου του

Δήμου Παύλου Μελά, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κ.Μ., από συλλόγους, σχολεία και εθελοντές τα

οποία ποτίζουν τους δύσκολους θερινούς μήνες ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν και να αναπτυχθούν.

Παράλληλα, στην αναδασωτέα έκταση, παράπλευρα των νέων φυτεύσεων, στα πλαίσια χρηματοδο-

τούμενου προγράμματος, ολοκληρώθηκαν οι “Δασοκομικοί Χειρισμοί Αντιπυρικής Προστασίας της

Περιαστικής Δασικής Έκτασης της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά” σε έκταση 773 στρεμμάτων

με κύριο είδος τον Πρίνο (Quercus coccifera). Οι δασοκομικοί χειρισμοί αντιπυρικής προστασίας αφο-

ρούν κυρίως εργασίες καθαρισμού και κλαδεύσεων οι οποίες διασπούν την κατακόρυφη συνέχεια της

καύσιμης ύλης από το έδαφος μέχρι την κόμη των διαμορφωμένων δένδρων, ώστε να δημιουργείται

ζώνη πυρασφάλειας μεταξύ κόμης και εδάφους. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η μετατροπή ενός θα-

μνοσκεπούς οικοσυστήματος σε Δάσος με στόχο την οικολογική αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Με τους δασοκομικούς χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν, τις νέες φυτεύσεις που έγιναν και θα

ακολουθήσουν, ένα Δάσος αρχίζει να ξεπροβάλλει. Ένα Δάσος που θα βελτιώσει το δασοκομικό δυ-

ναμικό, θα συμβάλλει στη δέσμευση του άνθρακα και στην αποφυγή των εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη από ρύπους και άλλες πιέσεις περιοχή.

Ένα Δάσος που θα συμβάλλει στην αποτροπή των διαβρώσεων και στη βελτίωση των υδρολογικών

συνθηκών σε μια περιοχή όπου η προστασία της είναι ουσιαστική για τα χειμαρρικά φαινόμενα. Ταυ-

τόχρονα, η αισθητική αναβάθμιση του τόπου θα το καταστήσει τόπο αναψυχής και προορισμό για κα-

τοίκους και επισκέπτες.
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Εκριζώσεις πρέμνων (ξερών δέντρων), επαναφυτεύσεις,
υιοθεσία δέντρων, υιοθεσία πάρκων, δενδροφυτεύσεις
Από αρχές Νοεμβρίου 2017,  ξεκίνησαν οι εργασίες σε όλο το Δήμο με σκοπό την εκρίζωση πρέμνων

που προήλθαν από τις κοπές γέρικων και άρρωστων δέντρων στα πεζοδρόμια τα προηγούμενα έτη.

Οι εκριζώσεις πρέμνων (ξεπέρασαν τις 600) στοχεύουν στην ασφαλή χρήση – κίνηση των πολιτών στα

πεζοδρόμια όλου του Δήμου δίχως εμπόδια και παγίδες καθώς και στην επαναφύτευση νέων δέντρων

σε δενδροδόχους, όπου επιτρέπεται, με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίν ου.

Συνεχίζονται οι δενδροφυτεύσεις και ο καθαρισμός σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, στο πρώην στρα-

τόπεδο Καρατάσιου, στο αλσύλλιο Μετεώρων και η “υιοθεσία” νέων δέντρων στα πεζοδρόμια από

τους πολίτες. Η υπηρεσία ενημερώνει τους πολίτες για τις θέσεις – δενδροδόχους όπου θα γίνει επα-

ναφύτευση των δέντρων και οι εθελοντές πολίτες που ενδιαφέρονται καλούνται να συμμετέχουν στη

δράση, στο πλαίσιο της συνεργατικής διαδικασίας που επιθυμείται να αναπτυχθεί μεταξύ πολιτών και

Δήμου με στόχο την αύξηση και την προστασία του πρασίνου και σύμφωνα με τους όρους σχετικής

ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαχείριση αδέσποτων
Στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ο

Δήμος Παύλου Μελά τα τελευταία έτη εφαρμόζει πρόγραμμα περι-

συλλογής, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντρο-

φιάς που βρίσκονται εντός των ορίων του. Το πρόγραμμα

περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, τον εμβο-

λιασμό, την αποπαρασίτωση, την στείρωση τη θεραπεία και την επα-

νένταξη των αδέσποτων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και

υποστηρίζεται από εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Μην αφήνετε σκουπίδια έξω από τους κάδους
Χρησιμοποιήστε σακούλες απορριμμάτων και δέστε τις καλά
Μη μετακινείτε τους κάδους από τη θέση τους
Χρησιμοποιείτε τα μικρά καλάθια των πλατειών και πεζοδρομίων για τα μικρά αντικείμενα
Τα ογκώδη αντικείμενα περισυλλέγονται από το δήμο κατόπιν επικοινωνίας (2313 302-830)
Φίλοι καταστηματάρχες καθαρίζετε το πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημά σας

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ανακυκλώνουμε χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυάλινες συσκευασίες, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές 
συσκευές, μεταχειρισμένα ρούχα, παπούτσια, τηγανέλαια, μπαταρίες

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ (σκυλιά)
Φίλοι ιδιοκτήτες σκύλων
Μην το αφήνετε να φεύγει και να κυκλοφορεί μόνο του
Μην το αφήνετε να λερώνει με ακαθαρσίες πεζοδρόμια, γκαζόν, παιδικές χαρές
Να μαζεύετε πάντοτε τις ακαθαρσίες του
Φορέστε του ταυτότητα με τα στοιχεία του
Περιορίστε το σε ώρες κοινής ησυχίας
Μην το αφήνετε κλεισμένο για πολλές ώρες
Φροντίστε να εμβολιάζεται και να το ελέγχετε τακτικά

ΠΡΑΣΙΝΟ
Αγαπήστε τα φυτά, τα άνθη και τα δέντρα
Μην τα καταστρέφετε, προστατέψτε τα
Μην κλαδεύετε τα δέντρα, το κλάδεμα είναι ευθύνη του δήμου

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘMΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΟΔΗΓΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Μη σταθμεύετε σε διαβάσεις πεζών και αναπήρων
Μη σταθμεύετε σε στροφές και σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία 
των αστικών λεωφορείων και των απορριμματοφόρων
Μην οδηγείτε επικίνδυνα
Επικοινωνήστε με το δήμο για την μεταφορά εγκαταλελειμμένων 
ή παλιών οχημάτων στο τηλ.: 2313 302-308

Όλοι μαζί εργαζόμαστε για μια πόλη καθαρή !

Η Ποιότητα Ζωής  
είναι υπόθεση όλων μας !

w w w . p a v l o s m e l a s . g r


