
Ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην Πολυτεχνική 
 
 
Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, όπως και όλο το ΑΠΘ, υποστηρίζεται από το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και συσκευασιών του Συνδέσμου Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μείζονος Θεσσαλονίκης (ΣΟΤΑΜΘ - www.anakyklosi.gr), με 
τον οποίο η Πρυτανεία του ΑΠΘ έχει υπογράψει μάλιστα και σχετική προγραμματική 
σύμβαση. Επίσης, όπως και σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης, υπάρχει πλέον και κατά 
τα τελευταία χρόνια η γενική δυνατότητα ανακύκλωσης φορητών μπαταριών, 
συσσωρευτών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελαστικών, 
λιπαντικών, συσκευασιών λιπαντικών 
(http://www.minenv.gr/anakyklosi/system/system.html), για την περαιτέρω υποστήριξη 
της οποίας και στην Πολυτεχνική Σχολή γίνονται ήδη διάφορες κινήσεις τόσο σε επίπεδο 
Κοσμητείας όσο και επιμέρους Τμημάτων, Εργαστηρίων ή και μεμονωμένων μελών 
ΔΕΠ (π.χ. διανομή κάδων για μπαταρίες του συστήματος ΑΦΗΣ μέσω και του 
Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ). Στις συνολικές προσπάθειες εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να αναφερθεί και η συλλογή των επικινδύνων 
εργαστηριακών αποβλήτων που έχει αρχίσει σε επίπεδο ΑΠΘ με πρωτοβουλία της 
Πρυτανείας. 
 
Αναφορικά με το πρόγραμμα του ΣΟΤΑΜΘ, οι σχετικοί κάδοι είναι χωροθετημένοι 
πέριξ (αλλά και ανάμεσα) στα πανεπιστημιακά κτίρια (βλ. και παρακάτω εικόνα για το 
χαρτί) και εμφανίζουν αύξηση διαχρονικά (από 15 το 2004, 19 το 2007). 

 



 
Χωροθέτηση 19 κάδων ανακύκλωσης χαρτιού 1.100 l στην Πανεπιστημιούπολη (2007). 
 
Για την περαιτέρω υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Πολυτεχνική Σχολή και 
διευκόλυνση του προσωπικού καθαριότητας τοποθετήθηκαν από το 2008 και 4 επιπλέον 
κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού και συσκευασιών 1.100 l του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος 
Θεσσαλονίκης απέναντι από τα κτίρια Δ και Τοπογράφων. 
 

 
 
Εντός των κτιρίων της Πολυτεχνικής βρίσκεται από ετών σε εξέλιξη πρόγραμμα 
ανακύκλωσης χαρτιού, το οποίο κατά το 2007 ενισχύθηκε με την τοποθέτηση μικρών 



καδακίων των 35 και 50 l εντός των περισσοτέρων γραφείων όπως και σχετικού 
ενημερωτικού υλικού. 

 

 
Τμήμα εντύπου για την ενημέρωση σχετικά με την ανακύκλωση (2007). 

 
Τα χρησιμοποιούμενα μέσα προσωρινής αποθήκευσης του παλαιοχάρτου στα πλαίσια 
του προγράμματος ανακύκλωσης παρουσιάζονται παρακάτω. Τα καδάκια 35 και 50 l 
εκκενώνονται σε τροχήλατους κάδους 240 l και αυτοί με τη σειρά τους στους κάδους των 
1.100 l.  
 

 
 

Τύποι κάδων ανακύκλωσης χαρτιού στην Πανεπιστημιούπολη (2008). Το τηλέφωνο 
επικοινωνίας του ΣΟΤΑΜΘ είναι το 2310-508800. 

 
 


