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Ένα από τα σηµαντικότερα σύγχρονα προβλήµατα παγκοσµίως είναι η διαχείριση των απορριµµάτων, η  
περιβαλλοντική υποβάθµιση και η σπατάλη των πόρων.  Οι πόλεις έχουν γίνει το πρωταρχικό 
περιβάλλον της ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς η µετανάστευση από αγροτικές περιοχές σε αστικές, έχει 
κερδίσει δυναµική σε ολόκληρο τον κόσµο. Μέχρι το 2030 το 60% του παγκόσµιου πληθυσµού  θα 
κατοικεί σε  πόλεις και η ραγδαία αυτή αστικοποίηση δηµιουργεί δηµογραφικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. Πολλά ζητήµατα που θεωρούνται σήµερα παγκόσµια, όπως η κλιµατική 
αλλαγή, η ενεργειακή κρίση ή η φτώχεια, είναι στην πραγµατικότητα αστικά προβλήµατα. Ως εκ τούτου 
ο στόχος µετάβασης και η υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονοµίας είναι µείζονος σηµασίας.  

Στη Θεσσαλονίκη, το µεγαλύτερο πρόβληµα, όπως αυτό προέκυπτε και από τις µετρήσεις της κοινής 
γνώµης επί σειρά ετών, ήταν η καθαριότητα. Αυτό αναδείξαµε και εµείς µε την προσπάθειά µας όλο το 
προηγούµενο διάστηµα. 

Υποσχέθηκα πως θα τεθώ επικεφαλής για το πρώτο κρίσιµο διάστηµα ώστε να υπάρξει ανάταξη αυτού 
του τοµέα. Πρώτο µέληµα µας µια πόλη καθαρή. Η καθαριότητα είναι δείκτης πολιτισµού της πόλης και 
των ανθρώπων της.  

Σήµερα έχουµε πλήρη εικόνα. Γνωρίζουµε για πρώτη φορά πόσοι είµαστε και που είµαστε, σε ό,τι 
αφορά στην καθαριότητα. Έχουµε σχέδιο, προτεραιότητες ιεραρχήσεις. Διαφυλάττουµε το δηµόσιο 
χαρακτήρα της καθαριότητας αποδεικνύοντας ότι αυτή µπορεί να είναι αποτελεσµατική καθώς ο Δήµος 
και οι υπηρεσίες του υπάρχουν για την εξυπηρέτηση του δηµότη, του κατοίκου και του επισκέπτη – και 
όχι για ίδιον όφελος. 

Εργαζόµενοι και διοίκηση, ειδικά στον τοµέα της καθαριότητας και ανακύκλωσης επιτελούν µία 
µητροπολιτική λειτουργία. Προχωρούν σε καθαρισµό, σάρωµα και αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων 
για 1 εκατοµµύριο κόσµο και όχι µόνον για τους αριθµούς του Δήµου Θεσσαλονίκης. Συµµετέχουν σε 
όλες τις δράσεις του Δήµου.  

Ξεκινήσαµε από την αρχή! Παραλάβαµε ένα Δήµο εκτός ελέγχου, στα όρια της διάλυσης, να σέρνεται 
κυριολεκτικά πίσω από την καθηµερινότητα, χωρίς σχεδιασµό σε βάθος χρόνου και κυρίως χωρίς 
προοπτική στο εξαιρετικό σηµαντικό ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και της προστασίας της 
υγείας των συνδηµοτών µας. 

Εγώ και οι συνεργάτες µου είµαστε αποφασισµένοι. Γνωρίζουµε ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται πολλή 
δουλειά. Εµείς είµαστε αποφασισµένοι να δουλέψουµε σκληρά. Παραλάβαµε νούµερο 1 πρόβληµα 
την  καθαριότητα και έχει υποχωρήσει στην 4η θέση στις απαντήσεις την ερωτηθέντων στις 
δηµοσκοπήσεις. 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε έναν πρώτο απολογισµό και έναν συνοπτικό σχεδιασµό για τα 
επόµενα βήµατά µας.  

Θεσσαλονίκη 30/1/2020 

Μήνυµα Δηµάρχου Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνου Ζέρβα 



 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Τι βρήκαµε 

Υπηρεσία χωρίς σχέδιο και 
προγραµµατισµό.1

Παθογένειες και έλλειψη κίνητρου για τους 
εργαζόµενους.2

3

4

5

Ελλείψεις σε υλικά και στα Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.).

Καθυστέρηση δεδουλευµένων νυχτερινών 
και εξαιρέσιµων.

Κακή κατανοµή προσωπικού και 
λανθασµένο σχεδιασµό µε βάση τις 
γειτονιές.

Τι κάναµε 

Τοποθέτηση και Διαχείριση προσωπικού µε 
συγκεκριµένη στοχοθεσία. 1

Αποσαφήνιση και επαναπροσδιορισµός 
αρµοδιοτήτων. 2

3

4

5

Αξιοποίηση όλου του προσωπικού 
συµπεριλαµβανοµένου  των Β.Ι.Κ. και 
Α.Μ.Ε.Α.

Μείωση χρόνου καταβολής δεδουλευµένων 
από 6 σε 2 µήνες. 

Εφοδιασµός όλων των εργαζοµένων µε 
Μ.Α.Π.

6

7

Ανασχεδιασµός και επανεκκίνηση στη 
διεύθυνση καθαριότητας του Δήµου.

Δηµιουργία Γραφείων Δηµοτικών 
Κοινοτήτων για καλύτερο και 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο.Σχέδιο

Οργάνωση Συντονισµός

Συνεργασία 
Τµηµάτων 

Ορατά 
αποτελέσµατα 
στους δηµότες

Δοκιµάστηκε άµεσα ο σχεδιασµός, η 
ετοιµότητα και η αποτελεσµατικότητα µας: 

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Νυχτερινός Ηµιµαραθώνιος 

Συγκέντρωση 17 Νοέµβρη 

Νυχτερινός Ηµιµαραθώνιος 

Συγκέντρωση µνήµης Γρηγορόπουλου 

Μαγεµένες Γιορτές – Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις, χριστουγεννιάτικη αγορά 

Στοχευµένες παρεµβάσεις ανά Δηµοτική Κοινότητα   

Συνεχής αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων µε 
αποκορύφωµα την αποµάκρυνση 500 τόνων σε 1 
εβδοµάδα από την Ε’ Κοινότητα

Τι κάναµε 

Ολοκληρωµένο σχέδιο  
δράσης, µε αλλαγές σε  

όλα τα επίπεδα: 
(1) 

για να παραµείνει η Θεσσαλονίκη 1η πόλη  
στην ανακύκλωση στην Ελλάδα, 

(2) 

για να ενισχυθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης, 
(3) 

για να µεταβούµε στο βιώσιµο  
µοντέλο της Κυκλικής  

Οικονοµίας.

Τι σχεδιάζουµε 



  Τι βρήκαµε Τι κάναµε 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Πλήρη απαξίωση του µηχανολογικού 
εξοπλισµού του Δήµου.1

Απουσία απαραίτητων συντηρήσεων και 
επισκευών.  2

3

4

5

1 µεγάλο σάρωθρο σε λειτουργία από τα 4.

Κανένα µικρό σάρωθρο σε λειτουργία από 
τα 4. 

5 τρίκυκλα σε κυκλοφορία από τα 25.

Επισκευή 9 υδροφόρων σε σύνολο 17.1

Διάθεση 1 υδροφόρας σε κάθε Δηµοτική 
Κοινότητα  από τον Μάρτιο. 2

3

4

5

Σε λειτουργία 3 µεγάλα και 2 µικρά 
σάρωθρα. 

Επισκευή και λειτουργία 10 παροπλισµένων 
απορριµµατοφόρων. 

Επισκευή και λειτουργία επιπλέον 15 εντός 
Φεβρουαρίου. 

6

7

Προµήθεια και αντικατάσταση ελαστικών 
στα οχήµατα ύστερα από 5 χρόνια. 

Βελτιστοποίηση δροµολογίων µε σκοπό την 
οικονοµία στα καύσιµα. 

30 απορριµµατοφόρα παροπλισµένα, 
χωρίς σχεδιασµό για επισκευή.6

1 πρέσα λειτουργική στο ΣΜΑ σε σύνολο 
4.7

8

9

10

19 press conteiner λειτουργικά σε σύνολο 
80. 

17 προβληµατικές υδροφόρες.

Κανένα από τα 2 καδοπλυντήρια διαθέσιµο.

11 Συνεργείο επισκευής οχηµάτων:

‣ χωρίς ανταλλακτικά,  

‣ έλλειψη διαγνωστικού για βλάβες,  

‣ αδικαιολόγητη και υπερβολική ανάθεση 

επισκευών σε εξωτερικά συνεργεία,  

‣ υπέρογκο κόστος επισκευής, 

‣ µεγάλες καθυστερήσεις.

Επισκευή 36 press container, πλέον 55 σε 
λειτουργία σε σύνολο 80. 8

Ανακατασκευή και βελτίωση 
εγκαταστάσεων ΣΜΑ.9

10

11

12

Επισκευή βιολογικού καθαρισµού στο ΣΜΑ 
για πρώτη φορά. 

Λειτουργία δεξαµενής λυµατολάσπης στο 
ΣΜΑ. 

Ολοκλήρωση διαγωνισµού για press 
container – συντήρηση µηχανών, πρεσών 
ΣΜΑ (3 λειτουργικές σε σύνολο 4). 

13

14

Λειτουργική αναβάθµιση τηλεφωνικού 
κέντρου.

Προγραµµατισµός µε:

‣ προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα 

οχήµατα, 

‣ επισκευή των περισσοτέρων οχηµάτων, 

‣ στόχος να επισκευαστούν στο σύνολο 

τους. 



  Τι σχεδιάζουµε 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Άµεση προµήθεια 
διαγνωστικού εντός  

10 ηµερών

Νέα δροµολόγια 
αποκοµιδής

Καινούργια  
χωροθέτηση κάδων 

Σύγχρονο κέντρο 
παρακολούθησης 
µετακινήσεων των 

απορριµµατοφόρων 
(συστήµατα gps)



 

Τι σχεδιάζουµε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

01Τι κάναµε Πλήρη έλεγχο και διορθώσεις όλων των συµβάσεων.  

Επιτάχυνση των διαδικασιών σε διαγωνισµούς που τρέχουν. 

Προετοιµασία νέων διαγωνισµών.

01 Διαγωνισµοί:  
‣ σε καθυστέρηση, 

‣ σοβαρά προβλήµατα στην υλοποίηση τους, 

‣ κακός σχεδιασµός των όρων των διαγωνισµών (παράδειγµα οι υπόγειοι 

κάδοι), µε αποτέλεσµα πολλοί να βγαίνουν άγονοι, 

‣ χωρίς συγκεκριµένη στόχευση,  

‣ χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, 

‣ 20 εκ. ευρώ περίπου αδιάθετα για την καθαριότητα από τα ανταποδοτικά 

τέλη.

Τι βρήκαµε

02
03

Τι σχεδιάζουµε 

1
Διαγωνισµός:  
‣ για άµεση προµήθεια υπόγειων κάδων 

‣ Συµπληρωµατική προµήθεια οχηµάτων µέσω LEASING

2
Για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, προµήθεια: 
‣ Απορριµµατοφόρων, σαρώθρων, υδροφόρων, και λοιπών οχηµάτων καθαριότητας. 

‣ Μηχανηµάτων. 

‣ Ηλεκτρικών οχηµάτων µε πρόβλεψη σταθµών φόρτισης.  

‣ Αυτοκινούµενων µηχανηµάτων. 

‣ Επιβατικών αυτοκινήτων - Τρικύκλων 

‣ Κάδων - καλαθών απορριµµάτων. 

‣ Ηλεκτρικών αυτοκινούµενων σκουπών πεζού χειριστή. 

‣ Ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων. 

‣ Μηχανολογικού εξοπλισµού (Containers – ράµπες - µηχανήµατα ΚΤΕΟ). 

‣ Ανταλλακτικών µηχανηµάτων µηχανολογικού εξοπλισµού. 

‣ Προµήθεια ελαστικών αεροθαλάµων. 

‣ Ολόσωµες, ολοκληρωµένες στολές εργαζοµένων στην καθαριότητα. 

‣ Συνολικά 138 κωδικοί ως προµήθειες βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.   

‣

Στόχος  
για το 2020  

να κερδίσουµε το 
στοίχηµα της  
ανάπτυξης.



ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

Στόχος η βελτίωση της αποκοµιδής

Τοποθέτηση 1000 καινούργιων πράσινων κάδων.

Συνεχής αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων.

Συµµετοχή της Δ/νσης σε όλες τις δράσεις του Δήµου 
Θεσσαλονίκης (παρεµπόριο, φροντίδα σχολικών συγκροτηµάτων). 

Συστηµατικό σάρωµα καθηµερινά σε όλους τις οδούς.

Αύξηση συχνότητας πλυσίµατος κάδων.

Πλύσιµο δρόµων και πλατειών σε όλες τις κοινότητες. 

Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας.

Εξασφάλιση βιώσιµου και υγιούς περιβάλλοντος. 

Μήνυση κατά όσων αφαιρούν ανακυκλώσιµα υλικά από τους κάδους παρανόµως

Ανακύκλωση ως βασική συνιστώσα της προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

Δηµιουργία οµάδας Ευταξίας και Ανακύκλωσης µε 
στόχο την άµεση παρέµβαση. 

Στοχευµένες  
επικοινωνιακές  

καµπάνιες για την  
καθαριότητα. 

Ανάδειξη  
συνευθύνης των  

δηµοτών, κατοίκων και 
επισκεπτών, των  

καταστηµάτων και των 
επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται  
στην πόλη. 

Οικολογική 
ευαισθητοποίηση  

των δηµοτών.


