
«Σχεδιάζοντας τον νέο 

Κανονισμό Καθαριότητας 

της πόλης μας»

Πέμπτη 14/04 | 10:00 - 12:30  

Πρώην Καφέ ΑΣΤΡΑ| Θέατρο Βράχων

Αναφορά Αποτελεσμάτων

Εργαστήριο Εργαζομένων στη Διεύθυνση 

Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα



Περιεχόμενα
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Εισαγωγή

Αποτελέσματα εργαστηρίου

Αξιολόγηση εργαστηρίου

Το έργο Mind the Waste

Ενότητα Α’: Καθαριότητα Κοινόχρηστων και Ιδιωτικών Χώρων

Ενότητα Β’: Διαχείριση Απορριμμάτων

Ενότητα Γ’: Έλεγχος τήρησης Κανονισμού Καθαριότητας

Ενότητα Δ’: Επικοινωνία & ενημέρωση

Ενότητα Ε’: Ζητήματα & Προτάσεις για τη δημόσια διοίκηση

Ο Κανονισμός Καθαριότητας

Τα Συμμετοχικά Εργαστήρια

Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου



Υποχρεώσεις Δήμου Υποχρεώσεις πολιτών 

Καθαριότητα της πόλης Διαχείριση απορριμμάτων

ορίζει

αφορά
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▪ Ένα κωδικοποιημένο σύνολο κανόνων, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά για κάθε Δήμο (άρθρο 79 του N.

3463/2006 ΚΔΚ),

▪ Ρυθμίζει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δήμου και των πολιτών, που αφορούν στην τήρηση της

καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

στην πόλη.

Τι είναι ο Κανονισμός Καθαριότητας

Εισαγωγή



Πλαίσιο διοργάνωσης

Το συμμετοχικό εργαστήριο εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα με τίτλο «Σχεδιάζοντας τον

νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας» ήταν το πρώτο από τα δύο συνολικά εργαστήρια που διοργανώθηκαν για

το συμμετοχικό σχεδιασμό του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 14 Απριλίου 2022, 10-12.30, με τη συμμετοχή εργαζομένων στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου

Βύρωνα.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Mind the Waste: Πολιτικές και δράσεις για τη διαχείριση

απορριμμάτων» το οποίο υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Place Identity, σε συνεργασία με το Δήμο Βύρωνα και το Ελληνικό

Δίκτυο Φίλοι της Φύσης, και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο – Πρόγραμμα Καινοτόμες Δράσεις με τους

Πολίτες.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η εισροή πληροφοριών για τη σύνταξη ενός νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου

Βύρωνα, μέσα από την καταγραφή αφενός μεν προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του υφιστάμενου

Κανονισμού Καθαριότητας και αφετέρου δε ιδεών για τη βελτίωση των διαδικασιών καθαριότητας και αποκομιδής

απορριμμάτων. Επιμέρους στόχοι του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της

Καθαριότητας στον Δήμο Βύρωνα, καθώς και η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την προώθηση ενεργειών και

δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Βύρωνα.

Σκοπός εργαστηρίου

Συμμετέχοντες
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35

117

συμμετέχοντες

προσκεκλημένοι εργαζόμενοι 

στη Δ/νση Καθαριότητας

51,4% Γυναίκες

48,6% Άντρες

Εισαγωγή



Εισαγωγή

Πρόγραμμα εργαστηρίου
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Εισαγωγικές παρουσιάσεις

Η Καθαριότητα Δημόσιων και Ιδιωτικών χώρων 

στο Δήμο Βύρωνα

Η Διαχείριση Απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα

Κλείσιμο και αξιολόγηση

Διάλειμμα

10:00-10:30

▪ Χαιρετισμός από τον κο Κωνσταντίνο Αγγέλη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, 

Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Βύρωνα

▪ Παρουσίαση «Υφιστάμενη διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Βύρωνα», 

Δέσποινα Σπανούδη, Συνεργάτης Δημάρχου σε θέματα διαχείρισης 

απορριμμάτων

▪ Παρουσίαση «Παραδείγματα καλών πρακτικών Κανονισμών Καθαριότητας», 

Μαρία Κικίδου, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Διαχειρίστρια έργου Mind the Waste

10:30-11:20

11:20-11:30

11:30-12:20

12:20-12:30

▪ Συζήτηση σε ομάδες

▪ Συζήτηση σε ολομέλεια









ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ -

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Α. Καθαριότητα της πόλης Β. Διαχείριση απορριμμάτων

ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες συζήτησης. Κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να επιλέξει μία από τις

παρακάτω θεματικές προκειμένου να συζητήσουν και να καταγράψουν τις απόψεις τους στα ερωτήματα που είχαν

τεθεί. Οι θεματικές συζήτησης ορίστηκαν με βάση τα άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, σύμφωνα με τη

νομοθεσία.

Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προτάσεις μας σε κάθε μία από τις παρακάτω θεματικές του 

Κανονισμού Καθαριότητας;

ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
(ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, ΒΙ0ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

Διαδικασία

Συζήτησης

Ερώτημα

Θεματικές

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

ΟΓΚΩΔΗ (ΑΕΚΚ)

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/12/kathariotit_kanonism_dimoi.pdf


Πεζοδρόμια και δρόμοι

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

• Οι δρόμοι της πόλης (και ιδιαίτερα στις γειτονιές) δεν καθαρίζονται συχνά. Δίνεται περισσότερη 
έμφαση στον καθαρισμό κεντρικών δρόμων και πλατειών. 

• Οι δρόμοι της πόλης μας ρυπαίνονται από σκουπίδια πεζών, απορρίμματα ζώων συντροφιάς, 
σαβούρα και μπάζα 

«Ο Δήμος του Βύρωνα εκτείνεται σε 9000 τ.μ. Ο οδοκαθαρισμός αποτελεί ένα δύσκολο και σύνθετο κεφάλαιο για 

την καθαριότητα της πόλης μας. Δεν είναι μία απλή και εύκολη εργασία, σε συνδυασμό με τα εμπόδια που 

υπάρχουν π.χ. των παρκαρισμένων οχημάτων, των καταλυμένων πεζοδρομίων» 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να γίνουν άμεσα προσλήψεις εργαζομένων / μόνιμου προσωπικού 

• Όλοι οι δρόμοι να καθαρίζονται καθημερινά - Η Καθαριότητα του δήμου δίνει το παράδειγμα στον 
πολίτη - Η καθαριότητα φέρνει καθαριότητα. 

• Να αγοραστούν μικρά σάρωθρα για πλατείες, αυλές σχολείων, πεζοδρόμια 

• Να τοποθετηθούν περισσότερα καλαθάκια σε δρόμους και σε πλατείες 

• Να δοκιμαστούν και άλλοι τρόποι οδοκαθαρισμού όπως το πλύσιμο δρόμων, πλατειών κτλ.

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Α. Καθαριότητα της πόλης

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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Λαϊκές αγορέςΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Α. Καθαριότητα της πόλης

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

• Η Λαϊκή δεν τηρεί το ωράριο- «Καθυστερούν οι πωλητές και δεν μπορούμε να καθαρίσουμε»

• Ο καθαρισμός των λαϊκών αγορών είναι πολύ επιβαρυντικός για τους εργαζόμενους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Ο Δήμος σε συνεργασία με τους υπευθύνους των λαϊκών αγορών και το σωματείο τους να αναζητήσουν 
τρόπους που θα βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων

Κοινόχρηστοι χώροι που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

• Τραπεζοκαθίσματα

• Κατάληψη από περίπτερα

• Απόθεση χαρτόκουτων στα πεζοδρόμια (ογκώδη απόβλητα) – Οι υπάλληλοι των Super Market δεν 
τσαλακώνουν τις συσκευασίες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για τους τρόπους μείωσης του όγκου των απορριμμάτων τους (χαρτοκιβώτια 
κτλ.) 

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
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Κοινόχρηστοι χώροι που χρησιμοποιούνται 
για ιδιωτικές εκδηλώσεις 

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Α. Καθαριότητα της πόλης

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Εξασφάλιση εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους 

• Συμφωνία πριν την παράδοση του χώρου

Ρύπανση από διαφημίσεις

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

• Ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση, Ρύπανση οδών, πλατειών από πεταμένα φυλλάδια

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Τοποθέτηση ειδικών πινάκων για κάθε λογής αφισοκόλληση

• Να γίνει ενημέρωση από τον Δήμο σε όλες τις διαφημιστικές εταιρίες

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
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Οι θεματικές: 1) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, 2) Μνημεία-δημόσια κτήρια-αστικός εξοπλισμός, 3) Καθαριότητα

ιδιωτικών χώρων, 4) Εγκαταλελειμμένα οχήματα δεν επιλέχθηκαν προς συζήτηση.



Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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Πεζοδρόμια και δρόμοι

Λαϊκές αγορές

Κοινόχρηστοι χώροι που χρησιμοποιούνται 

για ιδιωτικές εκδηλώσεις

Κοινόχρηστοι χώροι που χρησιμοποιούνται 

απο επιχειρήσεις

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριοΡύπανση από διαφημίσεις

Μνημεία-δημόσια κτήρια - αστικός 

εξοπλισμός

Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων
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Πώς αξιολογείτε την Καθαριότητα σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς:
από 1 – πολύ προβληματική έως 9 –πολύ καλή

Ερώτημα

αξιολόγησης





Μη ογκώδη απορρίμματα

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

• Δεν γίνεται ανακύκλωση την Κυριακή  

• Το πρόγραμμα αποκομιδής δεν τηρείται πάντα λόγω κίνησης, βλαβών ή έλλειψης προσωπικού – Είναι δύσκολο 
να τηρηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομιδής

• Στο πρόγραμμα αποκομιδής προκύπτουν καθυστερήσεις λόγω μετακίνησης κάδων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Νέοι κάδοι - καλής ποιότητας

• Να μπουν κάδοι σε όλους τους δρόμους και τις γειτονιές

• Να διπλασιαστούν άμεσα οι κάδοι ανακύκλωσης – ενίσχυση της Ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή χωρίς τη 
συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών. 

• Η περισυλλογή των απορριμμάτων στην πόλη να γίνεται όλες τις μέρες της εβδομάδας (χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι θα παραβιάζεται το πενθήμερο και τα δικαιώματα των εργαζομένων)

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Β. Διαχείριση απορριμμάτων

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

• Στενοί δρόμοι που δυσκολεύουν την διέλευση οχημάτων καθαριότητας - Κυκλοφοριακό – Διπλοπαρκάρισμα -
Επικίνδυνα σημεία (κατηφόρες/ανηφόρες) 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Επανασχεδιασμός διαδρομής σε επικίνδυνα σημεία

• Άδεια για συγκεκριμένες διαδρομές π.χ. άδεια για να πάνε ανάποδα σε κάποιους δρόμους

• Να ληφθούν υπόψη κυκλοφοριακές και άλλες ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των τομέων (χωρίς αυτό να 
σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας ή πρόσθεση νέων φορτίων στους εργαζόμενους)
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Μη ογκώδη απορρίμματα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

• Αυθαίρετη χωροθέτηση κάδων - Μετακινήσεις κάδων από πολίτες - Κανένας δημότης δεν θέλει τον κάδο κάτω
από το σπίτι του

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Βούληση από τη Δημοτική αρχή για σωστή χωροθέτηση

• Επανασχεδιασμός χωροθέτησης κάδων – Στοχευμένος σχεδιασμός σε σημεία που συσσωρεύονται
περισσότερα υλικά όπως σχολεία, επιχειρήσεις.

• Να τοποθετηθούν νέοι υπόγειοι κάδοι σε διάφορα σημεία της πόλης. Ήδη από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμος
Βύρωνα έχει λάβει χρηματοδότηση 290.000€ για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων.

• Οι κάδοι να τοποθετούνται στις πιλοτές ή στις εισόδους πολυκατοικιών όπου υπάρχει η δυνατότητα –
μικροί ή μεγάλοι ανάλογά με τον όγκο απορριμμάτων

• Να πλένονται τακτικά όλοι οι κάδοι και τα απορριμματοφόρα ώστε να μην αποτελούν εστίες μόλυνσης

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Β. Διαχείριση απορριμμάτων

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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Ογκώδη απορρίμματα / ΑΕΚΚ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

• Μπάζα και αδρανή υλικά αποθέτονται παρανόμως από τους δημότες σε πεζοδρόμια και κάδους – ενώ είναι
ευθύνη των δημοτών η περισυλλογή τους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να δημιουργηθεί αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή για την περισυλλογή ογκωδών (η οποία
πραγματοποιείται πόρτα-πόρτα από τον δήμο)

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Β. Διαχείριση απορριμμάτων

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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Μη ογκώδη απόβλητα σύμμεικτα

Μη ογκώδη απόβλητα ανακυκλώσιμα

Μη ογκώδη βιοαπόβλητα 

Ογκώδη αστικά απόβλητα

Ογκώδη αστικά απόβλητα Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (μπάζα)

Ειδικά ρεύματα
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Πώς αξιολογείτε τη Διαχείριση Απορριμμάτων σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς:
από 1 – πολύ προβληματική έως 9 –πολύ καλή

Ερώτημα

αξιολόγησης



Όλες οι θεματικές

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

Γ. Πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι η πολιτική για τον έλεγχο τήρησης και την επιβολή 

προστίμων; 
Ερώτημα

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Η άποψή μας είναι ότι αφού δεν μπορούμε να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες που πρέπει λόγω 
έλλειψης προσωπικού δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε τους πολίτες βάζοντας πρόστιμα.

• Η ανακύκλωση να ξεκινάει από τα σχολεία και όχι να συζητάμε για πρόστιμα. Να γίνει με 
εκπαίδευση.

• Να μην μπαίνουν πρόστιμα – Ο Δήμος πρέπει πρώτα να δώσει το καλό παράδειγμα 
εξασφαλίζοντας μία καθαρή πόλη 

• Ακολουθώντας το παράδειγμα του Μετρό. Όταν οι πολίτες δεν βλέπουν ούτε ένα σκουπίδι κάτω 
αισθάνονται άσχημα να πετάξουν.  

• Τα πρόστιμα θα πρέπει να τα δίνει η δημοτική αστυνομία και όχι οι προϊστάμενοι της 
καθαριότητας διακινδυνεύοντας την σωματική μας ακεραιότητα. 

• Κάμερες παρακολούθησης - καταγραφή παράβασης. 

• Τα πρόστιμα του υπάρχοντος κανονισμού είναι οκ
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Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Συστηματική ενημέρωση με πολλαπλούς τρόπους και θεματικές

• Στρατηγικές επιβράβευσης (π.χ. Παπανδρέου 21 είναι ένα καλό παράδειγμα στο Δήμο Βύρωνα)  -

• Να είναι καθαρός ο Δήμος ώστε να είναι καλό παράδειγμα

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ 

• Έλλειψη υγειονομικής συνείδησης - Είμαστε άναρχος λαός - Σκουπίδια έξω από τον κάδο - Μπάζα 
μέσα στον κάδο - Διαμαρτυρίες πολιτών για την ώρα αποκομιδής ή για το πλύσιμο των κάδων

• Ελλιπής ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων - Αν όντως ασχοληθεί κάποιος να ενημερώσει τους 
δημότες θα ενημερωθούν

• Έλλειψη σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Καθαριότητας και του έργου 
τους- Άσχημη συμπεριφορά προς του οδοκαθαριστές και από δημότες και από υπαλλήλους του 
Δήμου - Ρατσισμός από άλλους υπαλλήλους του Δήμου

Όλες οι θεματικές

Δ. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να γίνεται καλύτερη ενημέρωση των πολιτών / 

ενδιαφερομένων; 
Ερώτημα
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Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

1) Ιστοσελίδα

2) Πόρτα Πόρτα 

3) Τοπική εφημερίδα

4) Ενημέρωση από εργαζομένους στα σχολεία (Ομιλίες/ παρουσιάσεις σε σχολεία από εργαζομένους)

5) Προσωπική επαφή δημοτών με τους ίδιους τους εργαζομένους οδοκαθαριστές και οδηγούς, 

εργάτες αποκομιδής

6) Φυλλάδιο σε πολυκατοικίες και διαχειριστές, σε σχολεία για να πάει και στους γονείς

7) Τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία και ενημέρωση πολιτών

8) Αυτοκόλλητο σε κάδους (Αυτοκόλλητο που μπήκε για τα μπάζα είχε θετικό αποτέλεσμα)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

1) Ωράριο Αποκομιδής

2) Δικαιώματα και υποχρεώσεις δήμου και πολιτών

3) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και δημοτών 

4) Καλλιέργεια συνείδησης σεβασμού των εργαζομένων και του δύσκολου έργου τους

Όλες οι θεματικές

Δ. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να γίνεται καλύτερη ενημέρωση των πολιτών / 

ενδιαφερομένων; 
Ερώτημα
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(συνέχεια)





Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

Ε. Ζητήματα & Προτάσεις για τη δημόσια διοίκηση
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Ανοιχτή Συζήτηση 

& Πρόταση του 

Σωματείου 

Εργαζομένων  

Ανθρώπινο δυναμικό & διαχείριση προσωπικού

Οι συμμετέχοντες μέσω μίας ανοιχτής συζήτησης και μίας ενημερωτικής επιστολής με τίτλο 

«Πρόταση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα για την Υπηρεσία Καθαριότητας» 

παρέθεσαν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα και πρακτικές προτάσεις για την Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου. Για την διευκόλυνση της ενημέρωσης ενδιαφερομένων και πολιτών οι 

θέσεις που καταγράφηκαν οργανώθηκαν στις εξής θεματικές ενότητες:

Εξοπλισμός, υποδομές υγιεινής και ασφάλειας

Κεντρική δημόσια διοίκηση

Θεματικές



Ανθρώπινο δυναμικό & διαχείριση προσωπικού

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Καθαριότητας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Η Διεύθυνση Καθαριότητας χρειάζεται ΑΜΕΣΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες στο 
συνεργείο (ηλεκτρολόγο, σιδερά, βουλκανιζατέρ)  

• Αποτροπή απολύσεων. Οι εργαζόμενοι με ασφαλιστικά μέτρα να παραμείνουν στην εργασία, η δημοτική 
αρχή να συνεχίσει να υποστηρίζει στα δικαστήρια τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, 
σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Προβλήματα στη διαχείριση προσωπικού (διακρίσεις, έλλειψη διαφάνειας) 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να προσδιοριστούν οι ευθύνες του Δήμου και των εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι να συγκεντρώνονται στο αμαξοστάσιο και να κατευθύνονται στην εργασία τους. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι να εναλλάσσονται σε όλα τα πόστα όταν χρειάζεται (αποκομιδή, οδοκαθαρισμό, 
ογκώδη, ανακύκλωση) λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα δημόσιας υγείας.

• Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί και αμείβονται από τα ανταποδοτικά έσοδα να μην απασχολούνται από 
άλλες υπηρεσίες. 

• Στην υπερωριακή απασχόληση να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς διακρίσεις, σκοπιμότητες και με 
διαφάνεια.

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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Εξοπλισμός, υποδομές υγιεινής και ασφάλειας

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Ελλείψεις κάδων, κατάλληλων κάδων και μηχανημάτων 

• Κάδοι χαλασμένοι

• Ελλιπής και παλιός μηχανολογικός εξοπλισμός

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για την αγορά του αναγκαίου μηχανολογικού τεχνικού εξοπλισμού (οχήματα, 
μηχανήματα νέων τεχνολογιών, κάδων κλπ.)

• Να δημιουργηθεί δημόσιο εργοστάσιο κατασκευής και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων διαχείρισης 
απορριμμάτων

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Ελλείψεις υποδομών, εξοπλισμών υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να διαμορφωθεί χώρος – αποδυτήρια εργαζομένων – με ντουλάπες, νιπτήρες, πλυντήριο για το ρουχισμό των 
εργαζομένων, ώστε να μην μεταφέρονται τα κάθε λογής μικρόβια στο σπίτι 

• Πρόσληψη μόνιμου γιατρού και τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι μαζί με την επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζομένων που πρέπει να δημιουργεί, να συμβάλουν στην προστασία της υγείας των εργαζομένων. Να 
δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος για ιατρείο εργασίας με τον αναγκαίο εξοπλισμό. Να υπάρχει ιατρική 
παρακολούθηση και να γίνονται ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί που προβλέπονται

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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Κεντρική δημόσια διοίκηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Η Δημόσια Διοίκηση δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, τις ανάγκες και την υγεία των πολιτών, την 
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

• Ο Δήμος να διεκδικήσει να χρηματοδοτηθεί άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο στόχο μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν στη χωματερή. (Στην 
περίπτωση του Δήμου Βύρωνα ο εξοπλισμός που διέθεσε η Περιφέρεια με τεράστια κονδύλια που δαπάνησε δεν είναι 
κατάλληλος).

• Η διαχείριση των απορριμμάτων να παραμείνει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. 

• Η διαχείριση απορριμμάτων να γίνεται αποκλειστικά από δημόσιο φορέα - Να καταργηθεί κάθε μορφή ιδιωτικών 
εταιρειών και εργολάβων για την διαχείριση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Να δημιουργηθεί ενιαίος αποκλειστικά δημόσιος, φορέας διαχείρισης απορριμμάτων με κάλυψη των δαπανών από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. 

• Να αποδίδεται στους Δήμους το τέλος ανακύκλωσης που πληρώνουν οι εταιρείες και οι βιομηχανίες. Να το εισπράττει ο 
ΕΟΑΝ  και να το αποδίδει στους Δήμους για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που περισυλλέγουν, χωρίς τη διαμεσολάβηση 
των ιδιωτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΗΜΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

• Ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα στελέχωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες του (ποσοτικές και 
ποιοτικές). 

• Η λύση στην υποστελέχωση των υπηρεσιών δεν βρίσκεται στις διάφορες συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ημερομηνία 
απόλυσης. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής και εκ περιτροπής εργασίας, προγραμμάτων που ανακυκλώνουν την 
υπερεκμετάλλευση των ανέργων. 

• Να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών. Καμία αλλαγή προς το 
χειρότερο του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Αύξηση στο μισθό και την υπερωριακή απασχόληση. Μισθολογική 
αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα, της διετίας 2016-2017 και καταβολή μισθολογικών κλιμακίων για 
όσους έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 



Αξιολόγηση 

Εργαστηρίου 

Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

Ποιο ήταν το βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο;

“Η ενημέρωση” “Ανταλλαγή 

απόψεων”
“Ενημέρωση”

“Η έκφραση της 

γνώμης μου ενώπιον 

των συναδέλφων”

“Λόγω φύσεως της 

εργασίας μου”
“Η ελπίδα να καλυτερεύσει η 

ποιότητα της δουλειάς μου”

“Αναβάθμιση της 

εργασίας μου στο 

Δήμο”

“Να ενημερωθώ 

και να ενημερώσω”

“Η πραγματική 

ανακύκλωση και η 

αμεσότητα των 

πολιτών-εργαζομένων”

“Να ακουστούν 

απόψεις”

“Υπηρεσιακοί λόγοι”

“Η εργασία μου”
“Το ενδιαφέρον μου 

για τον Δήμο και την 

εργασία μου’

“Η ενημέρωση νέων 

τρόπων αποκομιδής 

απορριμμάτων”

Τι σας άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο;

“Ασχολήθηκε με τα θέματα όλων”

“Ακούστηκαν 

πολλές απόψεις”

“Ασχολήθηκε με τα θέματα μας και 

ακούστηκαν τα προβλήματά μας”

“Συμπεριφορά 

διοργανωτών”

“Οι παρουσίες”

“Η συμπεριφορά των 

διοργανωτών”

“Η άμεση και φιλική 

επικοινωνία των 

διοργανωτών”

“Οι πολλές απόψεις 

που διατυπώθηκαν”
“Όλα”

“Η παρουσίαση του 

προβλήματος”

“Πιστεύω ότι 

ήταν μια εντελώς 

ανούσια 

συζήτηση”

“Ανταλλαγή 

απόψεων”

Η εξεύρεση 

τρόπων 

βελτίωσης της 

αποκομιδής 

απορριμμάτων
“Ανταλλαγή απόψεων στα 

προβλήματα του Δήμου”

“Ότι θίχτηκαν 

ζητήματα 

ευαίσθητα όσον 

αφορά το χώρο της 

καθαριότητας”

Το εργαστήριο ικανοποίησε τις προσδοκίες σας;

Νιώσατε ότι μπορείτε να εκφράζετε άνετα την 

άποψή σας; 
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Με μια ματιά 

Το έργο 

Mind the Waste 



Στόχος των δράσεων “Mind the Waste” - “Το νου σου στα απορρίμματα” είναι να διευκολύνουν τη

μετάβαση προς τις νέες βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων, και ειδικότερα τις

πρακτικές ανακύκλωσης και πρόληψης, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή

των πολιτών και τη στενή συνεργασία τους με τον Δήμο.

Οι δράσεις “Mind the Waste” - “Το νου σου στα απορρίμματα” αναπτύσσονται πιλοτικά στο πεδίο του

Δήμου Βύρωνα για την περίοδο 2021-2022, ενώ παράλληλα μεθοδεύεται η ανοιχτή διάθεση της

τεχνογνωσίας τους σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της

διαχείρισης απορριμμάτων.

Το έργο “Mind the Waste” υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Place Identity Clusters,

με την συνεργασία του Δήμου Βύρωνα και του Ελληνικού Δικτύου “Φίλοι της Φύσης” (Πανελλαδικό

Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του

Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Το έργο 

Mind the Waste 

Πάρε μέρος

στη Συμμετοχική Έρευνα

Αναζήτησε παραδείγματα καλών πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων από Δήμους της 

Ελλάδας και του εξωτερικού 

Επισκέψου την ιστοσελίδα

www.mindthewaste.gr

30

https://form.typeform.com/to/zO2JubsE
https://www.mindthewaste.gr/blog/categories/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://www.mindthewaste.gr/



