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ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ 
 

Σε πλήρες αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις της 
Θεσσαλονίκης από την αδυναµία εξεύρεσης λύσης στο πρόβληµα της διακοµιδής των 
απορριµµάτων τους.  Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης που είναι ουσιαστικά αρµόδιος για το 
θέµα αδυνατεί να προτείνει λύσεις µετά τον αποκλεισµό της χωµατερής των Ταγαράδων από 
τους δήµους της περιοχής και την αδυναµία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης να υποδεχθεί µεγάλο 
όγκο απορριµµάτων. 
Τα απορρίµµατα των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων, που σήµερα διακοµίζονται 
από ιδιωτικές εταιρίες συλλογής και αποκοµιδής απορριµµάτων, συσσωρεύονται στους 
χώρους τους δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στις παραγωγικές διαδικασίες και εν 
δυνάµει, αν η κατάσταση αυτή παραταθεί, στην υγεία των εργαζοµένων τους. 
Θα πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η διάκριση των ιδιωτικών και δηµοτικών 
απορριµµάτων δε στοιχειοθετείται µε κανένα τρόπο. 
Τα απορρίµµατα των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων, που µεταφέρονται σήµερα 
από ιδιωτικές εταιρίες, δεν αποτελούν επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα και ούτε ανήκουν 
σε καµία από τις προβλεπόµενες ειδικές κατηγορίες των σχετικών Νόµων.  
Τα απορρίµµατα αυτά είναι απολύτως όµοια µε τα οικιακά απορρίµµατα και θα έπρεπε 
κανονικά να συλλέγονται και να διακοµίζονται από τους ∆ήµους στους οποίους υπάγεται η 
κάθε επιχείρηση και στους οποίους πληρώνονται ανταποδοτικά τέλη. 
Ο τύπος των βιοµηχανικών απορριµµάτων που διακινούνται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
αποκοµιδής προσοµοιάζει αυτό των αστικών, καθώς αποτελείται κυρίως από υπολείµµατα 
της παραγωγικής διαδικασίας των βιοµηχανιών τροφίµων, και υπολείµµατα συσκευασίας, και 
αδρανή υλικά (πλαστικά, ξύλα, νάιλον, χαρτιά) από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  Οι 
συγκεκριµένες εταιρίες έχουν την άδεια συλλογής και µεταφοράς στερεών αστικού τύπου 
απορριµµάτων και δεν είναι αδειοδοτηµένες να µεταφέρουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα 
από τις βιοµηχανίες. 
Ο τύπος των απορριµµάτων των εµπορικών επιχειρήσεων συνίσταται από τα υπολείµµατα 
των δραστηριοτήτων των supermarkets, των µεγάλων εµπορικών κέντρων, εµπόρων 
αυτοκινήτων, δοµικών υλικών, παιχνιδιών, ένδυσης και υπόδησης, επίπλων. Είναι δηλαδή 
κυρίως τρόφιµα, χαρτόνια και πλαστικά συσκευασίας, ξύλινες και πλαστικές παλέτες. 
Ας σηµειωθεί ότι το συνολικό βάρος των απορριµµάτων αυτών, σε καθηµερινή βάση, είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό και προσεγγίζει τους 350 τόνους. 
Σύµφωνα µε την έως σήµερα πρακτική, το σύστηµα διαχείρισης έχει την απόλυτη 
υποχρέωση παραλαβής των απορριµµάτων αυτών, ως αστικά απορρίµµατα. 
Η αδυναµία επίλυσης του προβλήµατος ενδέχεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις µε 
κίνδυνο πολλές επιχειρήσεις να βρεθούν στα όρια διακοπής της λειτουργίας τους, καθώς 
τεράστιοι όγκοι απορριµµάτων ήδη στοιβάζονται στους χώρους τους. Ο κίνδυνος για τη 
δηµόσια υγεία και την υγεία των εργαζοµένων είναι ήδη ορατός.  
Ο ΣΒΒΕ εκτός από την δηµοσίευση του θέµατος µε επανειληµµένα ∆ελτία Τύπου προς τα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µέσω των οποίων κάλεσε όλους τους αρµόδιους φορείς, να 
επιληφθούν άµεσα για την επίλυση του θέµατος απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών κ. Α. Νάκο ενώ κατέθεσε αναφορά προς τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας 
Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης. 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΑΚΟ 



 
Ο ΣΒΒΕ απέστειλε στον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθανάσιο Νάκο την παρακάτω επιστολή 
εξαιτίας του αδιεξόδου που δηµιουργείται στη λειτουργία των βιοµηχανιών λόγω του 
αποκλεισµού της χωµατερής Ταγαράδων.  
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Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2008 
κ. Αθανάσιο Νάκο 
Υφυπουργό Εσωτερικών 
 
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,  
 
Με την επιστολή µας αυτή θα επιθυµούσαµε να σας καταστήσουµε κοινωνό της έντονης 
διαµαρτυρίας πολλών βιοµηχανικών επιχειρήσεων µελών µας, εξαιτίας της αδυναµίας 
εναπόθεσης των στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων τους λόγω του γνωστού προβλήµατος 
µε τον αποκλεισµό της παλαιάς χωµατερής των Ταγαράδων.  
Το θέµα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν την παραγωγική 
διαδικασία, µε κίνδυνο πολλές επιχειρήσεις να βρίσκονται στα όρια διακοπής της λειτουργίας 
τους, καθώς τεράστιοι όγκοι απορριµµάτων στοιβάζονται στο χώρο τους. Η κατάσταση αυτή, 
όπως αντιλαµβάνεστε, οδηγεί σε απόλυτο αδιέξοδο.  
Παρακαλούµε θερµά να παρέµβετε άµεσα για την επίλυση του θέµατος, µε την άµεση 
εφαρµογή της απόφασης 3/2008 του Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης και τη 
χρησιµοποίηση της χωµατερής των Ταγαράδων έως την 31.12.2008, διότι όπως γνωρίζετε ο 
ΧΥΤΑ Μαυροράχης θα δέχεται βιοµηχανικά απόβλητα µετά το Νοέµβριο του 2008.  
Αναµένοντας τις ενέργειές σας,  

Με εκτίµηση  
Γιάννης Σταύρου 

Α’ Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ∆ΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος προς κάθε 
κατεύθυνση η συνεχιζόµενη αδράνεια των αρµόδιων αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βρουν λύση στο 
πρόβληµα της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων των βιοµηχανικών και εµπορικών 
επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης παραµένει επί 65 ηµέρες άλυτο. 
Αποτέλεσµα της αδράνειας αυτής είναι να συσσωρεύονται περισσότεροι από 15.000 τόνοι 
απορριµµάτων στους χώρους των επιχειρήσεων. 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος συναντήθηκε την Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου µε τον 
Προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, στον οποίο κατέθεσε 
αναφορά ζητώντας την άµεση παρέµβασή του.  
Ακολουθεί το κείµενο της αναφοράς προς τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας 
Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης. 
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Προς τον κύριο Προϊστάµενο 
της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
Του εργοδοτικού σωµατείου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(Σ.Β.Β.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1. 

ΣΧΕΤΙΚΑ 
µε τις επιπτώσεις στις βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και γενικά 
στο κοινωνικό σύνολο, εξαιτίας της αδυναµίας εξεύρεσης λύσης στο πρόβληµα της 
διακοµιδής των απορριµµάτων τους. 

----------------------------- 
Κύριε Εισαγγελεύ, 



 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) µε αίσθηµα ευθύνης, τόσο απέναντι 
στα µέλη του, όσο και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θεωρεί υποχρέωσή του να σας 
εκθέσει τα παρακάτω πραγµατικά περιστατικά, που, κατά τη γνώµη του, δηµιουργούν ένα 
σοβαρότατο κίνδυνο, µε περιβαλλοντολογικές και οικονοµικές διαστάσεις, που θα έχουν 
άµεσο αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Η φύση του προβλήµατος είναι τέτοια 
που απαιτεί άµεση λύση, µε την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, για την 
οποία ζητούµε την παρέµβασή σας.  
Η παραπάνω κατάσταση, δηλαδή της πλήρους αδυναµίας αποκοµιδής των απορριµµάτων 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι ευρύτατα γνωστή, αφού έχει πολλές φορές αναδειχθεί 
από τα ΜΜΕ, είτε εξαιτίας των αντιδράσεων διαφόρων φορέων, είτε εξαιτίας των 
δηµοσιεύσεων φωτογραφιών συσσωρευµένων απορριµµάτων, όπως όλοι, δυστυχώς, είδαµε 
στην πόλη µας αυτόν τον τελευταίο χρόνο.   
Από το µήνα Ιούλιο 2008 η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα δυσχερής, κυρίως για τις 
βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις της περιοχής, αφού αυτές δεν µπορούν πια να 
αποθέσουν τα απορρίµµατά τους στη χωµατερή των Ταγαράδων, παρά την αντίθετη  αριθ. 
3/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ο.Τ.Α. Μείζονος 
Θεσσαλονίκης, που προέβλεπε την παράλληλη διατήρησή της (µαζί µε τον ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης) έως την 31.12.2008, οπότε ο τελευταίος θα καθίστατο πλήρως λειτουργικός. 
Το αποτέλεσµα είναι να στοιβάζονται καθηµερινά τόνοι σκουπιδιών στους προαύλιους 
χώρους των επιχειρήσεων µε προφανή συνέπεια την επακόλουθη αδυναµία λειτουργίας 
τους, αλλά και τον διαφαινόµενο κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων τους 
και, γενικότερα, για τη δηµόσια υγεία. 
Σηµειώνουµε ότι ο τύπος των απορριµµάτων των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων 
προσοµοιάζει στα αστικού τύπου απορρίµµατα, καθώς αποτελούνται κυρίως από 
υπολείµµατα συσκευασίας, αδρανή υλικά (πλαστικά, ξύλα, ναϋλον, χαρτιά, δοµικά υλικά, 
πλακάκια κτλ.) και γενικά από απορρίµµατα αστικού τύπου και σε καµία περίπτωση από 
απόβλητα µεγάλης όχλησης – ρύπανσης, όπως επικίνδυνα ή τοξικά απόβλητα βιοµηχανιών 
ή νοσοκοµείων, για τα οποία υπάρχει ειδική ρύθµιση σχετικά µε την αποκοµιδή και απόθεσή 
τους. Επίσης, η αποκοµιδή των απορριµµάτων των επιχειρήσεων γίνεται κατά κύριο λόγο 
από ιδιωτικές εταιρίες συλλογής και αποκοµιδής, οι οποίες είναι αδειοδοτηµένες να 
συλλέγουν µόνο αστικού τύπου στερεά απορρίµµατα και όχι επικίνδυνα ή τοξικά απόβλητα 
βιοµηχανιών ή νοσοκοµείων. Ως εκ τούτου, είναι φανερό ότι δεν ισχύει ο αντίθετος 
ισχυρισµός, που προβάλλεται από αυτούς, που, παρανοµώντας, κλείνουν τη χωµατερή των 
Ταγαράδων για τις ιδιωτικές εταιρίες, µε την αστήρικτη αιτιολογία ότι µεταφέρουν επικίνδυνα 
για  το περιβάλλον απορρίµµατα.  
Η παράνοµη αυτή ενέργεια παραβιάζει την αριθ. 3/2008 απόφαση του Συνδέσµου Ο.Τ.Α. 
Μείζονος Θεσσαλονίκης, που είναι ο κατά το νόµο υπεύθυνος φορέας διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (Φο∆ΣΑ), όπως προβλέπεται στο α. 7 παρ. 2α της αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης και θέτει πρώτα σε διακινδύνευση ύψιστης αξίας αγαθά, 
όπως το περιβάλλον και η δηµόσια υγεία και, πρόσθετα, ακυρώνει στην ουσία το 
συνταγµατικό δικαίωµα της οικονοµικής ανάπτυξης των εµπορικών και βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων, από τη στιγµή που ήδη πολλές από αυτές αδυνατούν να λειτουργήσουν και να 
προστατεύσουν τους εργαζοµένους τους, εξαιτίας της συσσώρευσης σκουπιδιών στους 
χώρους τους. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιες οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να παραβιάζουν την 
Οδηγία 91/156/ΕΟΚ, αποθηκεύοντας προσωρινά τα απόβλητά τους εντός των 
εγκαταστάσεών τους, υποχρεούµενοι,  εκ των πραγµάτων, να µην προσφέρουν την 
επιβαλλόµενη ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας (α. 662 ΑΚ).  
Και τούτο, παρά το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρίες αποκοµιδής απορριµµάτων, που 
σηµειωτέον είναι η δεύτερη µεγαλύτερη δύναµη στη διαχείριση απορριµµάτων στο 
πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης µετά το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, εδώ και δύο µήνες 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ενηµερώνοντας όλες τις Αρχές και τους παραγωγικούς 
φορείς ότι αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.  
Εκτιµούµε ότι υποχρέωση της  συντεταγµένης πολιτείας είναι  να επιδιώκει λύσεις στα 
προβλήµατα, που προκύπτουν, επεµβαίνοντας δραστικά, προκειµένου να γίνεται 
ανεµπόδιστα η απόλαυση των δικαιωµάτων των πολιτών. Κρίνουµε, επίσης, απαράδεκτη την 
ύπαρξη της παρούσας κατάστασης, ενόψει του γεγονότος ότι βιοµηχανικές και εµπορικές 
επιχιερήσεις καταβάλλουν υποχρεωτικά υπέρογκα, αρκετές φορές, ποσά για δηµοτικά τέλη, 



 
τη στιγµή που ακυρώνεται από τις πράξεις ή παραλείψεις φορέων  ο ανταποδοτικός 
χαρακτήρας τους. 
Θεωρούµε, τέλος, ότι παραβιάζεται η νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και, 
ως εκ τούτου, απορρέουν    ποινικές και αστικές ευθύνες (α. 28 και 29 ν. 1650/1986). 
 
Κύριε Εισαγγελεύ,  
Επικαλούµενοι το απόλυτο αδιέξοδο, στο οποίο έχουν οδηγηθεί πολλές βιοµηχανικές και 
εµπορικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, παρακαλούµε για την 
άµεση παρέµβασή σας,  προκειµένου να τηρηθούν τα συµπεφωνηµένα και να βρεθούν 
λύσεις κοινά αποδεκτές προς όφελος, τόσο των τοπικών κοινωνιών, όπου βρίσκονται οι 
χώροι απόθεσης των απορριµµάτων, όσο και των επιχειρήσεων και εν γένει της δηµόσιας 
υγείας και της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεµβρίου 2008 
Με τιµή 

Γιάννης Σταύρου 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
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