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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ενημέρωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Εορδαίας, για τους κανόνες διαχείρισης μπαζών από κατεδαφίσεις και οικοδομές. 

 
 

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι και η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπαζών 

από οικοδομικές εργασίες, ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις, που έχει ως αποτέλεσμα την αισθητική 

υποβάθμιση του χώρου και τη ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Συχνά τα μπάζα περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες και οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι για το 

περιβάλλον, όταν η εναπόθεση μπαζών γίνεται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και ρέματα.  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η ανακύκλωση υλικών αποβλήτων είναι υποχρεωτική και 

πρέπει μέχρι το 2025 να ανακυκλώνουμε το 70% των υλικών. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η απευθείας απόθεση μπαζών, αδρανών υλικών, ξύλων, πλαστικών σιδήρων 

και γενικά απορριπτόμενα οικοδομικά υλικά από τους πολίτες. 

 

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο που 

ψηφίστηκε, καθιέρωσε επιπρόσθετες απαιτήσεις, για τη διαχείριση των οικοδομικών υλικών που 

προέρχονται από τις νέες κατασκευές, τις κατεδαφίσεις και τις εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, 

ενώ έρχονται και «τσουχτερά» πρόστιμα σε όσους κατεδαφίζουν και δεν τηρούν τις υποχρεώσεις 

για εναλλακτική διαχείριση των υλικών κατεδάφισης (ΑΕΚΚ).  
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Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την 

έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από το ηλεκτρονικό σύστημα και τη λήψη αριθμού 

αδείας ενημερώνεται ηλεκτρονικά εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας (όπου απαιτείται), το οικείο 

Αστυνομικό Τμήμα καθώς και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του οικείου ΟΤΑ, για να ασκήσει τις 

σχετικές αρμοδιότητές της για τη διασφάλιση της ορθής και πλήρους διαχείρισης αποβλήτων για 

εργασίες που εκτελούνται στα γεωγραφικά όρια ευθύνης του προς αποτροπή της υποβάθμισης 

του περιβάλλοντος με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζών. 

 

 Είμαι πολίτης και θέλω να καταγγείλω παράνομη απόθεση μπαζών. Τι πρέπει να 

κάνω;  

Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας χώρος παράνομης απόθεσης μπαζών, ενημερώστε την 

δημοτική αστυνομία. Επειδή συνήθως τα γήπεδα που αφήνουν τα μπάζα είναι έξω από 

την πόλη ή την Κοινότητα, καλό είναι να δώσετε και στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία ή 

ακόμα και φωτογραφίες. 

 

 Γιατί δεν μπορώ να πετάξω τα μπάζα στον κάδο σκουπιδιών του Δήμου και να τα 

πάρει η υπηρεσία καθαριότητας; 

Τα μπάζα είναι απόβλητα τα οποία πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικούς χώρους διαχείρισης, 

όπου ανακυκλώνονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα από το 

άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010, η οποία ορίζει ότι υπεύθυνος για τη διαχείριση των 

αποβλήτων είναι ο παραγωγός τους. Εξάλλου, είναι υποχρέωση όλων μας η ανάσχεση 

του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και η εναλλακτική διαχείριση των υλικών αυτών 

συμβάλλει σημαντικά. 

 

 Που μπορώ να πετάξω τα ανακυκλώσιμα υλικά ; 

Ο Δήμος Εορδαίας με την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει από το 2009, ένα 

πρόγραμμα Διαχείρισης στην Πηγή Ανακυκλώσιμων Υλικών, με τέσσερις διακριτούς 

κάδους ανακύκλωσης, έναν ξεχωριστό για κάθε υλικό: 

1. ο κάδος ανακύκλωσης με το Μπλε καπάκι για τα Χαρτιά 

2. ο κάδος ανακύκλωσης με το Γαλάζιο καπάκι για τα Πλαστικά 

3. ο κάδος ανακύκλωσης με το Κίτρινο καπάκι για τα Γυαλιά και 

4. ο κάδος ανακύκλωσης με το Κόκκινο καπάκι για τα Μέταλλα. 



   
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

 

Δήμος Εορδαίας-Γραφείο Τύπου 
 
 

 

Τέλος εφιστούμε την προσοχή των πολιτών : Όχι οικιακά απορρίμματα στους κάδους 

ανακύκλωσης. Το χαρτί αφού το συμπιέσουμε και μειωθεί ο όγκος του, το απορρίπτουμε 

στον μπλε κάδο. 

 


