
ΚΔΕΥ Δυτικής 

Μακεδονίας
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: 

Η καλή πρακτική που εφαρμόζει η 

ΔΙΑΔΥΜΑ



Επαναχρησιμοποίηση ή Ανακύκλωση;

Ενέργεια;

Φυσικοί πόροι;

Χρήματα;

Χρόνος;



ΚΔΕΥ;

Κέντρο

Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης

Υλικών

Upcycling 

Δημιουργική 

επαναχρησιμοποίηση

H διαδικασία μετατροπής
υποπροϊόντων, άχρηστων
υλικών, άχρηστων ή
ανεπιθύμητων προϊόντων
σε νέα υλικά ή προϊόντα
που θεωρούνται ότι έχουν
μεγαλύτερη ποιότητα,
όπως καλλιτεχνική αξία ή
περιβαλλοντική αξία.



Πως λειτουργούν τα ΚΔΕΥ

 Ο κάθε πολίτης μπορεί να παραδώσει ή να παραλάβει 
υλικά προς επαναχρησιμοποίηση εντελώς δωρεάν

 Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 08:00-15:00 και Σάββατο 
09:00-13:00

 Η παράδοση και η παραλαβή των αντικειμένων γίνεται 
αποκλειστικά στους χώρους των ΚΔΕΥ

 Ο εκάστοτε Δήμος διευκολύνει τους πολίτες που δεν έχουν 
δυνατότητα παράδοσης αντικειμένων με δικά του φορτηγά

 Οι πολίτες υπογράφουν ένα Δελτίο Παραλαβής υλικού 
κάθε φορά που παίρνουν κάποιο υλικό από τα ΚΔΕΥ



Ανταπόδοση από την 

επαναχρησιμοποίηση;

 Ναι!

 Κάθε φορά που κάποιος πολίτης παραδίδει ή παραλαμβάνει υλικά 

προς επαναχρησιμοποίηση λαμβάνει πόντους στο λογαριασμό του στις 

ψηφιακές υπηρεσίες της ΔΙΑΔΥΜΑ

 Τους πόντους επιβράβευσης μπορεί να τους εξαργυρώσει σε μοναδικά 

προνόμια και δώρα στη Δυτική Μακεδονία

Reuse.diadyma.gr 



Ιστορική Αναδρομή

 2008→ Πρώτη αναφορά στα ΚΔΕΥ στην Κοινοτική Οδηγία 2008/98/ΕΚ (Άρθρο 9)

 2016→ Πρώτη αναφορά στα ΚΔΕΥ στο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας

 2019→ Υπογραφή με την ανάδοχη εταιρεία που κατασκεύασε το κτήριο 

(χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Waste Rreact, Interreg)

 2020→ Παραδόθηκε το κτήριο 

 2020→ Ξεκίνησε η λειτουργία 

 Ν. 4819 του 2021 πρώτη επίσημη αναφορά στην υλοποίηση των ΚΔΕΥ (Άρθρο 18)

Στόχος

Μέχρι το 2023, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων 

υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ με τους 

ΦοΔΣΑ να μεριμνούν για την υλοποίηση και τη λειτουργία τους.



Προβλήματα/Προκλήσεις

 Καινοτομία 

(δυσκολία αποδοχής)

 Αδειοδότηση

(δόθηκε μετά από αρκετές εξηγήσεις για το εγχείρημα)

 Τοποθεσία

(αξιοποιήθηκε ο υπάρχων χώρος των εγκαταστάσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ, οι Τοπικές    

Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων)

 Σημαντική είναι η συνεργασία Δήμου-ΦοΔΣΑ

(για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών



Τι κερδίζουμε με τα ΚΔΕΥ;

Αλλάζουμε νοοτροπία
Παρατείνεται η 

διάρκεια ζωής των 
υλικών

Μειώνεται ο 
συνολικός όγκος των 

αποβλήτων 

Υιοθετούμε φιλο-
περιβαλλοντικές 
συμπεριφορές

Προωθείται η 
βιώσιμη κατανάλωση

Δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας

Δημιουργείται ένας 
θετικός κοινωνικός 
αντίκτυπος αλληλο-

προσφοράς

Διευκολύνουμε τις 
ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες να έχουν 
πρόσβαση σε αγαθά

→Δεν αλλάζει το υπάρχον σύστημα διαχείρισης αποβλήτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΚΑΣΤΟΡΙΑ

2020

ΦΛΩΡΙΝΑ

2020

ΓΡΕΒΕΝΑ

2022

ΚΔΕΥ



ΚΔΕΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 Χώρος: 300 τμ.

 Έναρξη λειτουργίας: 
Οκτώβριος 2020

 Επαναχρησιμοποίηση: 
53% 

 Παραλαβή αντικειμένων: 
31.709 τεμάχια

 Παράδοση αντικειμένων: 
22.708 τεμάχια

Επαναχρησιμοποιήθηκαν 
~7.5 τόνοι υλικών!

ΚΔΕΥ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Χώρος: 200 τμ.

 Έναρξη λειτουργίας: 
Σεπτέμβριος 2020

 Επαναχρησιμοποίηση: 
65% 

 Παραλαβή αντικειμένων: 
32.244 τεμάχια

 Παράδοση αντικειμένων: 
26.164 τεμάχια

Επαναχρησιμοποιήθηκαν 
~10 τόνοι υλικών!

Απολογιστικά στοιχεία (2020-σήμερα)



Βιβλία

Ρούχα

Παπούτσια

Παιχνίδια

Παιδικά είδη

Λευκά είδη

Οικιακά σκεύη

Διακοσμητικά

Έπιπλα

Χαλιά

Ηλεκτρικές και 

Ηλεκτρονικές συσκευές

Είδη χόμπι/ 

δραστηριοτήτων

Εποχιακά είδη

CD/DVD

Υλικά



Υλικά

Βιβλία

Ρούχα

Παπούτσια

Παιχνίδια

Παιδικά είδη

Λευκά είδη

Οικιακά σκεύη

Διακοσμητικά

Έπιπλα

Χαλιά

Ηλεκτρικές και 

Ηλεκτρονικές συσκευές

Είδη χόμπι/ 

δραστηριοτήτων

Εποχιακά είδη

CD/DVD



Υλικά

Βιβλία

Ρούχα

Παπούτσια

Παιχνίδια

Παιδικά είδη

Λευκά είδη

Οικιακά σκεύη

Διακοσμητικά

Έπιπλα

Χαλιά

Ηλεκτρικές και 

Ηλεκτρονικές συσκευές

Είδη χόμπι/ 

δραστηριοτήτων

Εποχιακά είδη

CD/DVD



Δράσεις - Χώρος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης



Επικοινωνία-Ενημέρωση πολιτών

Ίσως το πιο σημαντικό!

https://diadyma.gr/

https://diadyma.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCV3K21Wl26M73uSCsSeu4xg
https://www.linkedin.com/company/76413826/admin/
https://www.instagram.com/diadyma_sa/
https://www.facebook.com/diadyma


Ευχαριστώ πολύ! 

Ερωτήσεις;
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