
                      

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης   
PILOT OPERATION OF THE MUNICIPAL INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM  

 
Κομοτηνή, 18-09-2015 

 
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε.) συμμετέχει με επιτυχία ως Επικεφαλής εταίρος στο έργο «Pilot Operation of the Municipal Integrated 
Solid Waste Management System» με ακρωνύμιο POMIS το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013». Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 
2013, θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2015 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. Οι υπόλοιποι εταίροι 
του έργου είναι η Περιφερειακή Οργάνωση (ΜΚΟ) «Για μία καθαρή Ροδόπη» και ο Δήμος Kardzhali από τη 
Βουλγαρία. Βασικός στόχος του έργου POMIS είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος 
Ορθολογικής Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης (ΑΜΘ) και στην Περιφέρεια του Kardzhali μέσω δύο πιλοτικών δράσεων, της οικιακής κομποστοποίησης 
και της ανακύκλωσης βρώσιμων ελαίων. 
 
Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων δράσεων δημοσιότητας (Δράση 2.4 Διοργάνωση διασυνοριακών εργαστηριών 
για ανταλλαγή τεχνογνωσίας) η Διοίκηση της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Χριστόδουλο 
Μαμσάκο, σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό της διοργάνωσε με επιτυχία το 1ο Εργαστήριο του έργου 
με θέμα «Καλές Πρακτικές Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης» τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 
εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ΑΜΘ στην Κομοτηνή. Ειδικότερα, σκοπός του Εργαστηρίου 
ήταν αφενός η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των εταίρων και αφετέρου η παρουσίαση καλών 
πρακτικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης για την προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής 
ενδιαφέροντος αλλά και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. 
 

 
 
Στο Εργαστήριο προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων από τη Βουλγαρία και εκπρόσωποι των 
Δήμων της ΑΜΘ. Η τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση των παρευρισκομένων διασφαλίστηκε με τη συμμετοχή 
εισηγητών, επιστημόνων του κλάδου, οι οποίοι διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σχετικά με το 
αντικείμενο του έργου. Βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Δημήτριος Κομίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). 
 
Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου έγινε παρουσίαση του έργου POMIS και των αποτελεσμάτων των δύο 
πιλοτικών δράσεων. Ειδικότερα, της οικιακής κομποστοποίησης, στα πλαίσια της οποίας 1.900 νοικοκυριά της 
Περιφέρειας ΑΜΘ συνέβαλαν ενεργά στη μείωση των ποσοτήτων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται 



προς διάθεση στους ΧΥΤΑ, αλλά και της πιλοτικής δράσης βρώσιμων ελαίων στην οποία συνολικά 350 ειδικοί 
κάδοι συλλογής διανεμήθηκαν σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας ΑΜΘ και του Kardzhali. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στοιχεία από τις αναλύσεις που 
πραγματοποίησε το εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ σε συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων κόμποστ που συλλέχθηκαν 
αντιπροσωπευτικά από τα 1.900 νοικοκυριά της Περιφέρειας ΑΜΘ. Επίσης έγινε προβολή του βίντεο που 
δημιουργήθηκε και στο οποίο περιγράφονται μέθοδοι ανακύκλωσης και κομποστοποίησης μέσω 3D εικόνων. 
 
Επιπλέον, έγινε αναφορά στη «Μελέτη Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Kardzhali» η 
οποία συντάσσεται στα πλαίσια του POMIS και αφορά την αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου 
συστήματος συλλογής των αστικών αποβλήτων των αναφερόμενων Δήμων με στόχο την ολοκληρωμένη 
διατύπωση ενός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού για τα στερεά απόβλητα της περιοχής που καλύπτουν. Η εν λόγω 
Μελέτη θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων τόσο στην ελληνική, όσο και στη 
βουλγαρική πλευρά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω τον διασυνοριακό χαρακτήρα του έργου. Τέλος, 
εκπρόσωποι των εταίρων από τη Βουλγαρία ανέλυσαν διεξοδικά τις πιλοτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν 
επιτυχώς από τη δική τους πλευρά, τα αποτελέσματά τους, καθώς επίσης και τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες.  
 
Τα απτά αποτελέσματα του έργου POMIS σε συνδυασμό με την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εταίρων 
σε Ελλάδα και Βουλγαρία αποτελούν στέρεα βάση για τη συνέχιση των προσπαθειών στον τομέα της ορθής 
διαχείρισης απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. 
 

Για τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 
 
 
 
 

Χριστόδουλος Μαμσάκος 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 


