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Πλαίσιο διοργάνωσης

Το 2ο συμμετοχικό εργαστήριο πολιτών Δήμου Βύρωνα, με τίτλο «Δομές Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στο

Δήμο Βύρωνα» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, με τη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων φορέων και

ομάδων πολιτών του Δήμου Βύρωνα.

Το εργαστήριο που εστίασε σε πρακτικές μείωσης απορριμμάτων, όπως η πρόληψη και η δημιουργική

επαναχρησιμοποίηση υλικών, 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 καταγραφή ιδεών και προτάσεων για την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης υλικών

αλλά και την πρόληψη και μείωση της παραγωγής απορριμμάτων. Επιμέρους στόχοι του εργαστηρίου ήταν η

καταγραφή των υφιστάμενων τρόπων επαναχρησιμοποίησης υλικών, η διαμόρφωση προτάσεων για δράσεις πρόληψης

σε επίπεδο Δήμου, πολιτών, ιδιωτικού τομέα αλλά και Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη ιδεών για τη

δημιουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στον Δήμο Βύρωνα.

Σκοπός εργαστηρίου

Συμμετέχοντες

20
συμμετέχοντες 66,7% Γυναίκες

33,3% Άντρες

Εισαγωγή

31,8% ΚτΠ

27,3% Πολίτες

31,8% Ιδιωτικός Τομέας

9,1% Δημόσιος Τομέας
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Εισαγωγή

Τα ΚΔΕΥ αποτελούν οριοθετημένους και οργανωμένους χώρους, διαμορφωμένους από έναν ή περισσότερους Ο.Τ.Α. Α΄

βαθμού από κοινού, στους οποίους οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα. Ένα ΚΔΕΥ μπορεί να

αποτελείται από μια απλή κτιριακή υποδομή, όπου δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την

επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντικειμένων. Στα ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται αποδεκτά, μεταχειρισμένα αντικείμενα

κάθε είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και

κλωστοϋφαντουργικά είδη. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται

στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το έτος 2023.

Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ)



Εισαγωγή

Πρόγραμμα εργαστηρίου
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Εγγραφές & καλωσόρισμα

Παρουσιάσεις

Πρόληψη & Επαναχρησιμοποίηση στο Δήμο Βύρωνα

Κλείσιμο και αξιολόγηση

Διάλειμμα

18:00-18:25
▪ Πρόλογος δράσεων από τον κο Κώστα Αγγέλη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, 

Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Βύρωνα

19:00-19:20

19:20-19:30

19:30-20:55

20:55-21:00

▪ “Γιατί βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων”, Δέσποινα Σπανούδη, Συνεργάτης 

Δημάρχου σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων

▪ Καλές πρακτικές επαναχρησιμοποίησης & πρόληψης από Δήμους της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, Μαρία Κικίδου, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, 

Διαχειρίστρια έργου Mind the Waste

▪ Συνδιαμορφώνουμε προτάσεις για την πρόληψη & την επαναχρησιμοποίηση 

υλικών στο Δήμο Βύρωνα

▪ Οραματιζόμαστε ένα Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στο 

Δήμο Βύρωνα

Συλλογική χαρτογράφηση

▪ Η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση μέχρι σήμερα

18:25-19:00
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Οι συμμετέχοντες σε ολομέλεια με τη μέθοδο της συλλογικής χαρτογράφησης (collective mindmap)

προσδιόρισαν τους υφιστάμενους τρόπους με τους οποίους γίνεται επαναχρησιμοποίηση υλικών στον Δήμο

Βύρωνα και την ευρύτερη περιοχή.

Με ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση υλικών στο Δήμο 

Βύρωνα μέχρι σήμερα; 

Διαδικασία

Συζήτησης

Ερώτημα

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου

Η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση μέχρι σήμερα

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Χώροι στον Βύρωνα

• Δίκτυο Αλληλεγγύης (Συλλογή εποχιακών ειδών / 
ρούχων / μικροεπίπλων, βιβλίων κλπ) 

• Χαμόγελο του παιδιού (συλλογή) ρούχα / παιχνίδια 

• Green City App (Ανακύκλωση και επανάχρηση
τηγανέλαιων και ρούχων)

Χώροι στην Αθήνα

• Συλλογή και επαναχρησιμοποίηση από εξωτερικό 
φορέα Reto

• Σύλλογος πολυτέκνων Δ. Αθηναίων – συλλογή παιδικών 
επίπλων 

• Καταστήματα που ενισχύουν την πώληση με 
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά 

• Ρούχα από δεύτερο χέρι (χώρος Ακαδημία) 

Ιστότοποι

• Ομάδα reuse it χαρίζω αντικείμενα / ρούχα / σελίδα 
facebook

• Βιβλία / metabook.gr πλατφόρμα

Οργανώσεις, πρωτοβουλίες

• Bazaar

Συνήθειες

• Κατασκευές σε νηπιαγωγεία

• Οικολογική διαχείριση νερού (από πλυντήριο) 
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Η συζήτηση διεξήχθη σε ομάδες με τη μέθοδο World Café, σε δύο γύρους συζήτησης, με εναλλαγή

συμμετεχόντων στα τραπέζια (ομάδες συζήτησης). Στον πρώτο γύρο συζήτησης, οι ομάδες συζήτησαν τρόπους

υποστήριξης της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών από δημότες, επιχειρήσεις, ομάδες πολιτών

και στον δεύτερο από τον Δήμο και τις δημοτικές υπηρεσίες. Ένας συμμετέχων σε κάθε τραπέζι είχε την ευθύνη

να καταγράψει τα αποτελέσματα των συζητήσεων, χωρισμένα στις 3 κατηγορίες.

Με ποιους τρόπους μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση 

υλικών στο Δήμο Βύρωνα; 

− Ως πολίτες και επιχειρήσεις 

− Ως ομάδες πολιτών και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

− Ως Δήμος και δημοτικές υπηρεσίες 

Διαδικασία

Συζήτησης

Ερώτημα

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου Πολιτών 

Πρόληψη & Επαναχρησιμοποίηση στο Δήμο Βύρωνα



Πολίτες και επιχειρήσεις
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Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου Πολιτών 

Πρόληψη & Επαναχρησιμοποίηση στο Δήμο Βύρωνα

Κατηγορία

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Ομάδες πολιτών και οργανώσεις της Κοινωνίας των ΠολιτώνΚατηγορία

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Ομάδα 1

• Επανάχρηση / επαναφύτευση φυτών σε δημόσιους 
χώρους / σχολεία

• Ομάδες ενημέρωσης πολιτών προς άλλους όσον αφορά 
στην επανάχρηση και στις επιλογές που υπάρχουν

Ομάδα 2

• Ανταλλακτικά παζάρια (1 φορά το 6μηνο π.χ. Όπου 
πολίτες ανταλλάσσουν αντικείμενα, παιχνίδια, έπιπλα, 
βιβλία μεταξύ τους)

• Ανταλλακτικό παζάρι – επιστροφή γυάλινων δοχείων 
αποθήκευσης / συσκευασίας 

• Νοοτροπία επαναχρησιμοποίησης

Ομάδα 1

• Επιχειρήσεις με χύμα προϊόντα – τρόφιμα να κάνουν έκπτωση στους πελάτες που φέρνουν δικές τους συσκευασίες, και 
ειδικά τα σούπερ μάρκετ

• Καταστήματα τροφίμων (πχ. Φούρνοι, μανάβικα, ζαχαροπλαστεία) να δίνουν σε δομές ή να συγκεντρώνονται σε ένα 
χώρο του δήμου και να μοιράζονται δωρεάν ή με πολύ χαμηλό αντίτιμο

• Να δίνεται η ευκαιρία σε συγκροτήματα πολυκατοικιών να κάνουν κομπόστ παρέχοντας κάδους και τεχνογνωσία
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Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου Πολιτών 

Πρόληψη & Επαναχρησιμοποίηση στο Δήμο Βύρωνα

Δήμος και δημοτικές υπηρεσίεςΚατηγορία

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Ομάδα 1

• Ξεχωριστός χώρος για συλλογή οικιακών σκευών, 
κρύσταλλα, γυάλινα, καράφες κλπ.

• Επανάχρηση σχολικών βιβλίων, επιστροφή στο τέλος 
της χρονιάς, διαλογή σε επίπεδο σχολείου και 
ανακύκλωση

• Κίνητρα σε τοπικές επιχειρήσεις για δωρεά Η/Υ, 
περιφερειακών συσκευών σε σχολεία του Δήμου

• Συλλογή από café του χρησιμοποιημένου καφέ από το 
δήμο για λίπασμα

• Ενημέρωση σε σχολεία για πρόληψη, επανάχρηση, 
ανακύκλωση. 

• Συνεργασία με super market και εστιατόρια για 
κομποστοποίηση (καφέ κάδοι) 

• Επαναχρησιμοποίηση οχημάτων δήμου (πχ. Δημ. 
Συγκοινωνίας) 

Ομάδα 2

• Ενημέρωση των πολιτών για τις δομές που μπορείς να 
επισκεφτείς για να δώσεις πράγματα που δεν 
χρειάζεσαι

• Συναντήσεις οργανωμένες σε γειτονιές και πλατείες εν 
είδει γιορτής προς ενημέρωση των πολιτών 

• Καμπάνια ενημέρωσης στα σχολεία για την 
κατασπατάληση πόρων 

• Προσφορά ρούχων στα παιδιά 

• Φεστιβάλ καλλιτεχνικών δημιουργιών από απορρίμματα 
προς όλες τις ηλικίες

• «Κανονισμός απορριμμάτων» δήμου υποχρεωτικά 
αναρτημένος σε πολυκατοικίες και σε portal
ενημέρωσης πολιτών 
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Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες ξανά σε ολομέλεια, αποτύπωσαν τα

χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να έχει ένα Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στον Δήμο

Βύρωνα.

Πώς φαντάζεστε τη δημιουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης 

Υλικών (ΚΔΕΥ) στο Δήμο Βύρωνα; 

Διαδικασία

Συζήτησης

Ερώτημα

Απαντήσεις

Συμμετεχόντων

Διαχείριση

• Δημιουργία διαδημοτικού χώρου - Συνεργασία με όμορους Δήμους

• Διαχείριση από ΚοινΣΕΠ ή ΑΜΚΕ, με τη συμβολή εθελοντών

• Σημαντική η συμβολή του Σωματείου Εργαζομένων 

Τρόπος λειτουργίας

• Δομημένο πρόγραμμα λειτουργίας και δομημένος χώρος

• Δημιουργία μέσω χρηματοδότησης 

• κίνητρα 

• ανταποδοτικές δράσεις

Υποδομές και υπηρεσίες 

• Χώρος στον οποίο θα λειτουργεί και καφετέρια

• Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής (app) η οποία θα παρέχει πληροφορία για τα υλικά που διατίθενται 

• Διοργάνωση δράσεων / φεστιβάλ επαναχρησιμοποίησης

Αποτελέσματα 

Εργαστηρίου Πολιτών 

Δομές Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών





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

16

https://form.typeform.com/to/zO2JubsE
https://www.mindthewaste.gr/blog/categories/%CE%BA%CE%B4%CE%B5%CF%85
http://www.mindthewaste.gr/



