
«Σχεδιάζοντας τον νέο 

Κανονισμό Καθαριότητας 

της πόλης μας»

Τετάρτη 04/05 | 18:00 - 21:00  

Πρώην Καφέ ΑΣΤΡΑ| Θέατρο Βράχων

Αναφορά Αποτελεσμάτων

Εργαστήριο Πολιτών Δήμου Βύρωνα



Περιεχόμενα
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Εισαγωγή

Αποτελέσματα εργαστηρίου

Αξιολόγηση εργαστηρίου

Το έργο Mind the Waste

Ενότητα Α’: Καθαριότητα της πόλης

Ενότητα Β’: Διαχείριση Απορριμμάτων και Διαλογή στην Πηγή

Ενότητα Γ’: Αξιολόγηση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων

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 πολιτών για το σχεδιασμό του νέου Κανονισμού Καθαριότητας πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 05 Μαΐου 2022, με τη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων φορέων και ομάδων πολιτών του Δήμου Βύρωνα.

Το εργαστήριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνέχεια του συμμετοχικού εργαστηρίου εργαζομένων στη Διεύθυνση

Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, στην ίδια θεματική.

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 συμμετοχικού εργαστηρίου πολιτών με τίτλο «Σχεδιάζοντας τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας»

ήταν η εισροή πληροφοριών για τη σύνταξη ενός νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, μέσα από την

καταγραφή αφενός μεν των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του υφιστάμενου Κανονισμού Καθαριότητας, η

καθαριότητα και η διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Βύρωνα, 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 πολιτών

σχετικά με την προώθηση ενεργειών και δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Βύρωνα.

Σκοπός εργαστηρίου

Συμμετέχοντες
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22
συμμετέχοντες

Εισαγωγή

59% Γυναίκες

41% Άντρες

33,3% ΚτΠ

28,6% Πολίτες

23,8% Ιδιωτικός Τομέας

14,3% Δημόσιος Τομέας
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Εισαγωγή

Πρόγραμμα εργαστηρίου

Εισαγωγικές παρουσιάσεις

Η Καθαριότητα Δημόσιων και Ιδιωτικών χώρων 

στο Δήμο Βύρωνα

Η Διαχείριση Απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα

Κλείσιμο και αξιολόγηση

Διάλειμμα

18:00-18:45

▪ Χαιρετισμός από τον κο Γρηγόρη Κατωπόδη, Δήμαρχο Βύρωνα

▪ Παρουσίαση «Οι δράσεις Mind the Waste”, Μαίρη Καρατζά, Strategic Designer, 

Υπεύθυνη σχεδιασμού επικοινωνίας έργου Mind the Waste

▪ 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

18:45-19:30

19:30-19:40

19:40-20:55

20:55-21:00

▪ Συζήτηση σε ομάδες

▪ Ομαδοποίηση αποτελεσμάτων

▪ Συζήτηση σε ομάδες

▪ Παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες







ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ -

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1. Καθαριότητα 

της πόλης

2. Διαχείριση 

απορριμμάτων
ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Οι συμμετέχοντες, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων, κλήθηκαν να καταγράψουν μέτρα για την ενίσχυση

της καθαριότητας στην πόλη, τα οποία, στη συνέχεια, μοιράστηκαν σε ολομέλεια. Οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν σε

θεματικές, οι οποίες ορίστηκαν με βάση τα άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία

(Καθαριότητα της πόλης, Διαχείριση απορριμμάτων) καθώς και σε γενικές προτάσεις.

Τι μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει ο Δήμος Βύρωνα για την ενίσχυση της Καθαριότητας της 

Πόλης;

ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Διαδικασία

Συζήτησης

Ερώτημα

Θεματικές

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα

ΟΓΚΩΔΗ (ΑΕΚΚ)

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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3. Γενικές 

προτάσεις
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

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


Πεζοδρόμια και δρόμοιΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

1. Καθαριότητα της πόλης

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Καταγραφή σημείων που παραμελείται ο οδοκαθαρισμός

• Καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού στους χώρους που είναι επιβαρυμένοι ή εμπορικοί / οι υπάλληλοι 
του Δήμου να καθαρίζουν συχνότερα ή σταθερά

• Περισσότερο πράσινο και δέντρα στις πλατείες και λιγότερο τσιμέντο

• Ακαθαρσίες από ζώα συντροφιάς

• Ειδικοί κάδοι για ακαθαρσίες σκύλων μπροστά από κάθε πλατεία, άλσος κλπ., μαζί με 
βιοδιασπώμενα δωρεάν σακουλάκια

• Σημεία με σακούλες απορριμμάτων 

• Εθελοντισμός (κίνητρα για πρωτοβουλίες)

• Οικολογική συνείδηση (πχ Φύλαξη και Δασοπροστασία)

• Συνεργασία - Αναγνώριση- Επιβράβευση εθελοντικών ομάδων (π.χ. save your hood) καθώς 
ελαφρύνουν το έργο του Δήμου

Λαϊκές αγορέςΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Τοποθέτηση κάδων βιοαποβλήτων κατά μήκος της αγοράς



Εγκαταλελειμμένα οχήματαΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

1. Καθαριότητα της πόλης

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρωνΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

10

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Πιο γρήγορη απόσυρση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Καθαρισμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων



Μη ογκώδη απορρίμματαΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

2. Διαχείριση απορριμμάτων

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

• Διαφορετικός τρόπος λειτουργίας κάδων ανακύκλωσης (π.χ. Μοχλός ποδιού)

• Διερεύνηση δυνατότητας για εγκατάσταση υπόγειων κάδων, εγκαταστάσεις κάτω από τον δρόμο-
πεζοδρόμιο (αντί για κάδους)

• Δημιουργία κέντρων ανακύκλωσης σε σημεία του Δήμου με έντονη κίνηση και εμπορική 
δραστηριότητα

• Καλαθάκια με χωριστά ρεύματα για ανακυκλώσιμα και υπολείμματα τροφών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ

• Καλύτερη κατανομή κάδων ώστε να συγκεντρώνονται ισόποσα απόβλητα

• Σε δεύτερο χρόνο, αραιότερη αποκομιδή, με στόχο την μείωση των αποβλήτων

• Κάδοι ανά πολυκατοικία

• Παρατήρηση και επαναξιολόγηση των κάδων εξυπηρέτησης ανά οικοδομικό τετράγωνο (π.χ. Μεγάλοι 
κάδοι που δεν γεμίζουν και μικροί που ξεχειλίζουν)

• Αξιολόγηση αριθμού κάδων, καθώς και της τοποθέτησης τους στο δρόμο ανά οδό, ανάλογα τις 
ανάγκες

• Περισσότεροι κάδοι, καλύτερα κατανεμημένοι. Περισσότερους κάδους απλωμένους. Πολλά 
τετράγωνα δεν έχουν δικούς τους



Μη ογκώδη απορρίμματα (συνέχεια)Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

2. Διαχείριση απορριμμάτων

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

• Πρόγραμμα ενημέρωσης δρομολογίων απορριμματοφόρων στο site του δήμου για ενημέρωση των 
πολιτών, ώστε να μην γεμίζουν οι κάδοι

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Κυρώσεις για επιχειρήσεις που δεν πιέζουν τις συσκευασίες / δεν μειώνουν τον όγκο των σκουπιδιών

• Σταθερή καθαριότητα στα πεζοδρόμια (κυρίως στα εμπορικά). Δεν περνά οδοκαθαριστής

• Έξω από εμπορικό κατάστημα δεν πρέπει να βρίσκεται κάδος στον οποίο πετάνε τα σκουπίδια τους 
Μεγάλοι Ρυπαντές (π.χ. ένα super market). Τον καταστρέφει!

• Όπου υπάρχει υγειονομικό θέμα ή πολύς όγκος τα απορριμματοφόρα να περνούν 2 φορές

Ογκώδη απορρίμματα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Σε ανακαινίσεις κτιρίων, τα μπάζα και τα σκουπίδια τους να απαγορεύεται να τα πετάνε στους 
δρόμους και τα πεζοδρόμια. 

• Να επιβάλλεται η χρήση κάδων ή να υπάρξει οριοθέτηση ειδικού χώρου στον οποίο να τα πηγαίνουν 
οι πολίτες και να υπάρχει χρέωση/ πρόστιμο στους παραβάτες



ΕπαναχρησιμοποίησηΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

3. Γενικές προτάσεις

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΔΕΥ

• Χώρος όπου οι πολίτες θα μπορούν να δίνουν αντικείμενα/έπιπλα που δεν χρειάζονται και αυτά να 
καταγράφονται και να επαναδιατίθενται με μικρό αντίτιμο ή και δωρεάν 

Εθελοντισμός

• Οικολογική συνείδηση (π.χ. Φύλαξη και Δασοπροστασία)

• Συνεργασία - Αναγνώριση- Επιβράβευση εθελοντικών ομάδων (π.χ. save your hood) καθώς 
ελαφρύνουν το έργο του Δήμου

• Κίνητρα (π.χ. μείωση δημοτικών τελών) για την αυτοδιαχείριση σε επίπεδο γειτονιάς/ εθελοντικής 
διαχείρισης απορριμμάτων



ΕνημέρωσηΘεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

3. Γενικές προτάσεις

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

• Καμπάνια ευαισθητοποίησης των κατοίκων (κυρίως σε τηλεόραση, αλλά και σε άλλα μέσα) σχετικά με 
τον σεβασμό στην καθαριότητα, με δημιουργικό τρόπο (συμμετοχή νέων και παιδιών από σχολεία)

• Να δοθούν κίνητρα (διαγωνισμός, βραβείο) σε μαθητές καλλιτεχνικών γυμνασίων, νέων

• Να δημιουργήσουν διαφημιστική καμπάνια για οικολογική ευαισθητοποίηση (tags/ πέταμα 
σκουπιδιών)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Χρήση όλων των διαθέσιμων μέσω επικοινωνίας για ενημέρωση και επίλυση αποριών πολιτών π.χ. 
Chat, τηλεφωνική γραμμή (24h), ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου ανά γειτονιά

Διοίκηση

• Ευθύνες της Πολιτείας

• Δημοτικοί υπάλληλοι: Οριοθέτηση και χωροθέτηση των καθηκόντων

• Ατομική (ανά σπίτι) χρέωση για την απόρριψη σύμμεικτων σκουπιδιών





Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα
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Στην ενότητα που αφορούσε στη διαχείριση απορριμμάτων, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερα τραπέζια

συζήτησης, και κάθε ένα εστίασε σε μία κατηγορία παραγωγών απορριμμάτων. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες

κλήθηκαν να συζητήσουν και να καταγράψουν, προκλήσεις και προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη

διαλογή στην πηγή, καθώς και ιδέες για την ενημέρωση και επικοινωνία Δήμου – δημοτών, και την τήρηση του

Κανονισμού Καθαριότητας από τους πολίτες, σύμφωνα με τον παραγωγό απορριμμάτων της ομάδας τους.

Η συζήτηση οργανώθηκε με τη μέθοδο Τεχνολογία Ανοιχτού Χώρου (Open Space Technology), με ορισμένες τις

θεματικές συζήτησης. Η μέθοδος Open Space είναι μία διαδικασία η οποία επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό ατόμων

(ακόμα και 500 άτομα) να μετέχουν σε παράλληλες συζητήσεις επιλέγοντας ατομικά, τη θεματική στην οποία θα

συνεισφέρουν και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να συμμετέχουν.

Διαδικασία

Συζήτησης

Τραπέζια

συζήτησης Νοικοκυριά Σχολεία
Μεγάλοι παραγωγοί 
βιοαποβλήτων - Επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δημόσιοι οργανισμοί 
/ τράπεζες / φορείς 

Διαχείριση απορριμμάτων και διαλογή στην πηγή



Με ποιους τρόπους εξασφαλίζουμε την εφαρμογή του 

Κανονισμού Καθαριότητας από τους πολίτες; 

Δέσμευση

Ενημέρωση

Προβλήματα & προτάσεις

Τι προβλήματα εντοπίζετε στη διαχείριση και διαλογή στην 

πηγή των απορριμμάτων και τι λύσεις θα προτείνατε; 

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες για τις υποχρεώσεις τους;

Πώς ενημερώνεται ο Δήμος για τις ανάγκες και τα προβλήματα;

Νοικοκυριά

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Τα ανακυκλώσιμα δεν χωρίζονται πριν την διάθεσή 
τους

• Έλλειψη κάδων όλων των ρευμάτων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Ανάλυση και επανασχεδιασμός χωροθέτησης κάδων 
ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Πόρτα - πόρτα με φυλλάδια

• Καμπάνιες στα μέσα 

• Εκπαίδευση μαθητών στα σχολεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

• Με ένα τηλέφωνο σταθερό ή μέσω κινητού (εφαρμογή) 
να ενημερώνονται και οι πολίτες και ο δήμος

• Ο Δήμος να προσφέρει δωρεάν οικολογικές 
σακούλες απορριμμάτων

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα

Ερώτημα

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
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Με ποιους τρόπους εξασφαλίζουμε την εφαρμογή του 

Κανονισμού Καθαριότητας από τους πολίτες; 

Δέσμευση

Ενημέρωση

Προβλήματα & προτάσεις

Τι προβλήματα εντοπίζετε στη διαχείριση και διαλογή στην 

πηγή των απορριμμάτων και τι λύσεις θα προτείνατε; 

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες για τις υποχρεώσεις τους;

Πώς ενημερώνεται ο Δήμος για τις ανάγκες και τα προβλήματα;

Σχολεία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Η πλειοψηφία των παιδιών δεν έχει ευαισθησία στην 
απόρριψη των σκουπιδιών και την ανακύκλωση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση από 
άτομα που είναι γνώστες του θέματος (όχι από τους 
εκπαιδευτικούς)

• Παραγωγή αποβλήτων μέσα στα Σχολεία

• Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, 
αλουμίνιο) μέσα στο σχολείο και προβολή της 
απόδοσης στην ιστοσελίδα του Δήμου για 
καλλιέργεια της ανταγωνιστικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Να παρουσιάζεται σε πολίτες συνεχώς οπτικό υλικό 
από δράσεις μαθητών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

• Εκλεγμένες επιτροπές μαθητών που μεταφέρουν στον 
Δήμο προτάσεις για θέματα απορριμμάτων

• Οργάνωση δράσεων που ομάδες μαθητών 
συλλέγουν υλικό από ενέργειες στο σχολείο, στην 
γειτονιά και επιβραβεύεται η καλύτερη παρουσίαση

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα

Ερώτημα

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
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Με ποιους τρόπους εξασφαλίζουμε την εφαρμογή του 

Κανονισμού Καθαριότητας από τους πολίτες; 

Δέσμευση

Ενημέρωση

Τι προβλήματα εντοπίζετε στη διαχείριση και διαλογή στην 

πηγή των απορριμμάτων και τι λύσεις θα προτείνατε; 

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες για τις υποχρεώσεις τους;

Πώς ενημερώνεται ο Δήμος για τις ανάγκες και τα προβλήματα;

Προβλήματα & προτάσεις

Μεγάλοι παραγωγοί βιοαποβλήτων - Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Για Κ.Υ.Ε δεν υπάρχει ανταπόδοση για γυαλί

• Απουσία συλλογής βιοαποβλήτων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να βρεθεί (R+D) χρήση για γυαλί

• Αποκομιδή με μικρότερα οχήματα, συχνή αποκομιδή

• Πιλοτικό πρόγραμμα - κάδοι με κλειδί στην εστίαση

• Κάμερες στους κάδους ;

• Πινακίδες

• Σήμανση με νόμο ΤΑΔΕ να φοβίζει

• Φως να μην καλύπτει τον παραβάτη

• SUPER MARKET κούτες χαρτιού

• Συμπιεστές 

• Να μπορεί να πουλάει το υλικό

• Να δέχεται υλικό από μικρότερους 
παραγωγούς - κίνητρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Επιστολή με λογαριασμό (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλ)

• Από επιμελητήρια, σεμινάρια κλπ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

• Εθελοντές ή υπάλληλοι να μιλάνε με υπεύθυνο του 
Δήμου

• Ελάφρυνση τελών για μετρημένα αποτελέσματα

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα

Ερώτημα

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
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Με ποιους τρόπους εξασφαλίζουμε την εφαρμογή του 

Κανονισμού Καθαριότητας από τους πολίτες; 

Δέσμευση

Ενημέρωση

Προβλήματα & προτάσεις

Τι προβλήματα εντοπίζετε στη διαχείριση και διαλογή στην 

πηγή των απορριμμάτων και τι λύσεις θα προτείνατε; 

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες για τις υποχρεώσεις τους;

Πώς ενημερώνεται ο Δήμος για τις ανάγκες και τα προβλήματα;

Δημόσιοι οργανισμοί / τράπεζες / φορείς 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Ανεπαρκής ενημέρωση προσωπικού σχετικά με τη 
διαλογή απορριμμάτων

• Μη συμμόρφωση υπαλλήλων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
για μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

• Να συμπεριληφθεί σε job description (περιγραφή 
θέσης εργασίας) το καθήκον εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής

• Quality Badge Εφαρμογής πολιτικής

• Υποχρεωτική τήρηση πολιτικής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

• Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών δράσεων υπαλλήλων στο 
πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Σήμανση

• Ορισμός υπευθύνου/ Job description

• Αποστολή ενημερωτικών σημειωτικών / newsletter σε 
πελάτες / υπάλληλους / προμηθευτές

• Σήμανση

• Ενημέρωση

• Ενσωμάτωση της πολιτικής στις εκάστοτε 
συμβάσεις

• Διαφάνεια στην πληροφορία

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πολιτών Δήμου Βύρωνα

Ερώτημα

Θεματική

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων
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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

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

Πώς αξιολογείτε την Καθαριότητα σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς:
από 1 – πολύ προβληματική έως 9 –πολύ καλή
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Πολιτών Δήμου Βύρωνα

Ερώτημα

αξιολόγησης



Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου 

22

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Μη ογκώδη απόβλητα σύμμεικτα

Μη ογκώδη απόβλητα ανακυκλώσιμα

Μη ογκώδη βιοαπόβλητα 

Ογκώδη αστικά απόβλητα

Ογκώδη αστικά απόβλητα Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (μπάζα)

Ειδικά ρεύματα

Πολιτών Δήμου Βύρωνα

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

Ερώτημα

αξιολόγησης
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Πολιτών Δήμου Βύρωνα

Αξιολόγηση 

Εργαστηρίου 

Το εργαστήριο ικανοποίησε τις προσδοκίες σας;

Νιώσατε ότι μπορείτε να εκφράζετε άνετα την 

άποψή σας; 

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

‘‘Η οικολογική μου συνείδηση και η 

διάθεσή μου να τη βελτιώσω’’

“Το ότι 

αντιπροσώπευσα το 

ΣΟΨΥ (Σύλλογος 

Οικογενειών για την 

Ψυχική Υγεία) και το 

προσωπικό μου 

ενδιαφέρον”

“Η συμμετοχή μου στο "save your hood", 

δηλαδή η εθελοντική συνεισφορά μου 

στον καθαρισμό δημόσιων χώρων του 

Δήμου.”

“Ενδιαφέρον για το ζήτημα και συμμετοχή 

για το συνολικό καλό του Δήμου”
“Ήθελα να αποκτήσω 

περισσότερη εμπειρία γύρω 

από τα θέματα της 

οικολογίας”

“Το περιβάλλον’’

“Η ανάγκη εύρεσης λύσης σε 

προβλήματα που έχω εντοπίσει στο 

Δήμου μου, αλλά κυρίως η ανάγκη 

επικοινωνίας αυτού και η ενημέρωση 

καθώς και η εμπλοκή πάνω στο θέμα”

Τι σας άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο;

“Η ενημέρωση της εκπροσώπου 

του Δήμου”

“Το κομμάτι της ενημέρωσης από 

τους εργαζόμενους του Δήμου και η 

κατάθεση προτάσεων και ιδεών 

από τις ομάδες πολιτών”

“Η συνεργασία 

στις ομάδες που 

δημιουργήσαμε”

“Ο τρόπος συντονισμού”

“Η δράση με τα τραπέζια 

και την καταγραφή 

προτάσεων.”

“Η επικοινωνία”

‘‘Η άμεση συζήτηση με τους 

εμπλεκόμενους από το 

Δήμο, αιρετούς και μη’’

“Επικοινωνία με ανθρώπους 

με κοινά ενδιαφέροντα -

πάθη!”

“Η παρουσίαση της 

κας Δέσποινας 

Σπανούδη”

“Οικολογία’’

“Η ίδια η συμμετοχική διαδικασία και η 

διαχείριση ενός τόσο δύσκολου θέματος όπως 

είναι η διαχείριση των απορριμμάτων’’

“Η αίσθηση του 

επείγοντος για την 

αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικής 

κρίσης’’

“Αυτά που προβλήθηκαν 

στον προτζέκτορα και αυτά 

που γράψαμε στα τραπέζια.”

“Η ομαδική 

εργασία”

“Η διάδραση”

“Πολλοί και διαφορετικοί 

τρόποι συνδιαμόρφωσης

ιδεών”

“Ενημέρωση για διαδικασία’’



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

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/



