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ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.A.E. 

Περιφερειακός ΦοΔΣΑ της Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης  

Συστάθηκε το 2003 

Αντικείμενο: σχεδιασμός και 
υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ της 
Περιφέρειας ΑΜΘ 

Περιφέρεια ΑΜΘ:  
22 Δήμοι, 608.000 κάτοικοι, 
παραγωγή ΑΣΑ ~250.000 t/y 
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ΧΥΤΑ 
ΣΜΑ 

ΚΔΑΥ 

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΟΣΔΑ ΑΜΘ 

- Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
- Χώροι Ταφής 
- Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
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Σχεδιαζόμενες υποδομές διαχείρισης 
του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και δράσεις του Φορέα 
ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, ΧΥΤΥ, ΜΕΑ  

Ενίσχυση ανακύκλωσης (μπλε κάδος,  
ρεύμα γυαλιού, Διαλογή στην Πηγή)  

Δίκτυο καφέ κάδου 

Πράσινα σημεία 

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης  
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ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. - Ευρωπαϊκά Έργα 

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα: 

* LIFE: Waste-C-Control 2010-2013 

 
* INTERREG: POMIS www.pomis.eu   

2013-2015 

* HORIZON 2020: URBANWASTE 

2016-2019 

Μείωση απορριμμάτων από τις 
δραστηριότητες του τουρισμού 

   http://www.urban-waste.eu/  
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Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. 

Υπεύθυνος για τη διαχείριση των τεσσάρων 
(4) λιμανιών στην ευρύτερη 
περιοχή της Καβάλας: 

•Κεντρικός Λιμένας Καβάλας 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 

•Εμπορικός Λιμένας 
«Φίλιππος Β’» στη Νέα Καρβάλη, 

•Λιμένας Ελευθερών και 

•Λιμένας Κεραμωτής. 
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Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. 
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Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.  
Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων  
 •Σύμβαση με εξειδικευμένες εταιρείες για την 
παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων 

•Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης 

•Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με 
νέους τεχνολογίας LED στους λιμένες 

•Εγκατάσταση δύο καινοτόμων συστημάτων 
καθαρισμού υδάτων επιφανείας της εταιρείας 
SEABIN V5, στο κεντρικό λιμένα Καβάλας 
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Έργο URBAN WASTE 

•Στόχος η υποστήριξη φορέων χάραξης 
πολιτικής στην ανάπτυξη στρατηγικών 
βελτίωσης της διαχείρισης των ΑΣΑ 
στις τουριστικές πόλεις 

•Προσέγγιση αστικού μεταβολισμού 
(urban metabolism)  

•Προώθηση της μετάβασης σε ένα 
κυκλικό μοντέλο όπου τα 
απορρίμματα θα θεωρούνται πόροι 

•Ενίσχυση βιωσιμότητας τουρισμού! 
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•27 εταίροι  

•Συνολικός προϋπολογισμός: 
• 4.248.782,50 € 

• Π/Υ ΔΙΑΑΜΑΘ: 120.827,50 €  

•Διάρκεια 36 μήνες 
• Ιούνιος 2016 – Μάιος 2019 

•11 πιλοτικές πόλεις: 
• Λισαβόνα, Κοπεγχάγη,  
Λευκωσία, Καβάλα, Φλωρεντία, 
Νίκαια, Συρακούσες κλπ 
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Έργο URBAN WASTE 



Λίστα 22 μέτρων προς επιλογή & 
εφαρμογή στις 11 πιλοτικές πόλεις 

Καβάλα: Μέτρα: #1, #2, #12, #21 

Μέτρο #21: Εφαρμογή για έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα WasteApp   πιλοτική 
εφαρμογή στην πόλη της Καβάλας. 

http://www.urban-waste.eu/wasteapp/  

Μέτρο #12: Κάδοι χωριστής συλλογής σε 
δημόσια και τουριστικά μέρη  πιλοτική 
εφαρμογή στον κεντρικό λιμένα 
«Απόστολος Παύλος» Καβάλας 
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Έργο URBAN WASTE 

Measure  Description 

1  Doggy bags 

2  Food waste prevention at buffets and restaurants 

3   On-site composting in tourist establishments 

4  Collection points for used cooking oil 

5  Selective collection of biowaste from hotels and restaurants 

6  Partnerships between hotels and charities for reuse initiatives  

7  Substitution of disposable products in hotels  

8  Reuse initiative in camping sites 

9  Communication campaign in reuse through swap markets  

10  Waste sorting in hotel rooms 

11  Recycling advisors for tourist establishments 

12  Sorting bins in public and touristic places  

13  Promotion of tap water 

14  Waste sorting instructions translated 

15  Waste sorting in marinas 

16  Information on waste sorting for cruise ships 

17  Pocket boxes and ashtrays against litter  

18  Eco-events guidelines 

19  Awareness campaign on marine litter 

20  Food tracking device  

21  WasteApp 

22  Food donation from restaurants and hotels to charities  

Other  Please specify 
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Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας  
στο λιμάνι ‘Απόστολος Παύλος’ 

•Συνεργασία ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ & ΟΛΚ AE 

•Εγκατάσταση 25 μπλε κάδων (60lt) στο 
παραλιακό μέτωπο του λιμανιού με 
χρηματοδότηση του ΟΛΚ 

•Στους μπλε κάδους απορρίπτονται 
ανακυκλώσιμα υλικά – τα κοινά 
απορρίμματα απορρίπτονται στους 
μαύρους κάδους που βρίσκονται δίπλα   

•Ύπαρξη υποδοχής για γόπες τσιγάρων 
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Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας  
στο λιμάνι ‘Απόστολος Παύλος’ - Φωτογραφίες 



Περίπτερο ενημέρωσης στην 
Καβάλα στις 18-10-2018 
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Δράση ενημέρωσης (info-kiosk) 

στο λιμάνι της Καβάλας για το κοινό. 



Πρώτα αποτελέσματα 

•Μέση ημερήσια παραγωγή 
απορριμμάτων 34,7kg/day 

•Μείωση ~30% ΑΣΑ που 
συγκεντρώνονται στον κοινό κάδο. 

•Διανομή ενημερωτικού υλικού 
(μεγάλα πανό, φυλλάδια και κάρτες 
ενημέρωσης και αφίσες Α3, κλπ) 

•Καλό παράδειγμα διαμόρφωσης 
κουλτούρας ανακύκλωσης 
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Συμπεράσματα - Επίλογος 

• Εφαρμογή μέτρου εγκατάστασης κάδων ανακύκλωσης 
αποβλήτων συσκευασίας στο λιμάνι της Καβάλας στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Έργου URBANWASTE του HORIZON 2020 

• Πρωτοποριακή εφαρμογή για τα ελληνικά δεδομένα 

• Συσσώρευση εμπειρίας – εξέταση εφαρμογής και αλλού 

• Ανάγκη για συνεχή ενημέρωση & ευαισθητοποίηση κοινού-
πολιτών-τουριστών 

• Διαμόρφωση κουλτούρας ανακύκλωσης στην 
καθημερινότητα των τουριστών αλλά και των πολιτών 
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Ευχαριστίες 
• ΟΛΚ ΑΕ: Πρόεδρο κ. Ηλιάδη Χ. και στελέχη 

• ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: Πρόεδρο ΔΣ κ. Μαμσάκο Χ. στελέχη και 
συνεργάτες) 

• Δήμο Καβάλας: Δήμαρχο κα Τσανάκα Δ., Αντιδημάρχους, 
προσωπικό και στελέχη 

• Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 

• Συμμετέχοντα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Καβάλα 

• Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 
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Τέλος παρουσίασης, κάντε κλικ για έξοδο. 
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