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ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



i. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Προσωπικό, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός 
Swot Analysis 

Δεδομένα παραγωγής αποβλήτων, 

Ανακύκλωσης

Χαρακτηριστικά πληθυσμιακά 

& κτιριακά, οικονομικής δραστηριότητας



ii. Έρευνα καλών πρακτικών

Κανονισμοί Καθαριότητας Διαχείριση Απορριμμάτων Δημιουργική Επανάχρηση Ενημέρωση Πολιτών 

www.mindthewaste.gr/praktikes

Άρνεμ, Ολλανδίας | Φράιμπουργκ, Γερμανίας | Λέβεν, Βέλγιο | Σεββίλη, Ισπανία | Οτάβα, Καναδάς | ….



Εργαστήριο Εργαζομένων

Διεύθυνσης Καθαριότητας.  

Εργαστήρια Πολιτών

Focus Group Στελεχών 

iii. Συμμετοχικά Εργαστήρια  Κανονισμός Καθαριότητας

Δομές Δημιουργικής Επανάχρησης Υλικών 



Ισότιμη συμμετοχή 
αιρετοί, αντιπρόσωποι 

σύμβουλοι / ειδικοί  
κάτοικοι / επιχειρηματίες κ.α. 



Ενημέρωση συμμετεχόντων  
- παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης

παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών ελληνικών & ξένων Δήμων 
- ισχύουσες & προβλεπόμενες διατάξεις



Μεθοδολογίες Συμμετοχικού Σχεδιασμού  
- world café, open space, mind map κ.α.

- συζητήσεις & εργασίες σε ομάδες και ολομέλεια
- καταγραφή προβλημάτων & προτεινόμενων λύσεων

- αυτοδιαχείριση πληροφορίας 



Καμβάδες / Κάρτες
δομημένη καταγραφή δεδομένων

έλεγχος της πληροφορίας από τους συμμετέχοντες
όλες οι απόψεις έχουν αξία  



Αναφορές αποτελεσμάτων 
- ψηφιοποίηση της πληροφορίας 

- οπτικοποίηση δεδομένων & στατιστικών 
- ανοιχτά διάθεση της πληροφορίας



Ανατροφοδότηση – Αξιολόγηση
συνεργασία με τοπικούς φορείς για την ατζέντα των διαβουλεύσεων 

φόρμες αξιολόγησης εργαστηρίου 



Διευκόλυνση Συμμετοχής 
δημιουργική απασχόληση παιδιών 



Λογισμικό για διαδικτυακές έρευνες – Πολλαπλοί τύποι ερωτήσεων 

Αυτοματοποίηση επεξεργασίας αποτελεσμάτων. 

Ενημέρωση για ισχύουσες ή προβλεπόμενες διατάξεις. 

Προβλήματα – Επιλογή / Αξιολόγηση λύσεων – Προτάσεις νέων λύσεων 

iv. Συμμετοχική Έρευνα 



Εργαλειοθήκη & Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς 

Διαλογή στην πηγή, Πρόληψη, Επανάχρηση

Κανονισμός Καθαριότητας & νέες υποδομές στην πόλη 

v. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα



vi.Εφαρμογές ενημέρωσης πολιτών 
Δεδομένα & Στόχοι Δήμου 

Πρόληψη (απορρίμματα γενικά, τροφών, πλαστικών)

Περιεχόμενο Κανονισμού Καθαριότητας 

Προβλεπόμενες Υποδομές Δήμων 





ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ

- Αύξηση προσωπικού οδοκαθαρισμού 

- Αύξηση & Αντικατάσταση κάδων μικροαπορριμμάτων
89,6% με πολλαπλά ρεύματα και σήμανση. 

- Δοκιμή νέων τρόπων καθαρισμού δημόσιων-δημοτικών 
χώρων. Αναβάθμιση μεθόδων και εξοπλισμού (μηχανικά, 
χειροκίνητα σάρωθρα κτλ)

- 82,4% Περιοδική και υποχρεωτική απομάκρυνση 
οχημάτων για καθαρισμό και πλύσιμο δρόμων. (33%) ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Clean-up day 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ  
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

- 88,3% Υποχρέωση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 
κοινόχρηστους χώρους να έχουν κάδους μικροαπορριμμάτων με 
διαλογή στην πηγή σύμφωνα με προδιαγραφές που θα ορίζονται 
από τον Δήμο. 

- 88,7% Υποχρέωση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 
κοινόχρηστους χώρους να έχουν χωριστούς κάδους για γόπες 
τσιγάρων (σταχτοδοχεία).  

➢ (…) 



ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Επαναπροσδιορισμός του τρόπου καθαριότητας και διαχείρισης 
απορριμμάτων των λαϊκών αγορών→βελτίωση συνθηκών εργασίας 
εργαζομένων 

Διάθεση σακουλών διαλογής & ενημερωτικού εντύπου σε όλους τους πωλητές 
(οδηγίες, θέσεις απόρριψης αποβλήτων, υποχρεώσεις, πρόστιμα)

Τήρηση προστίμων  

Περισσότεροι κάδοι βιοαποβλήτων



ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

• Διάθεση έκτακτου εξοπλισμού (κάδοι διαλογής & σήμανση) 

• Σαφείς οδηγίες προς τον διοργανωτή & υποχρεωτική ενημέρωση κοινού εκδήλωσης. 

• Συμφωνητικό Παράδοσης – Παραλαβής χώρου: Συμφωνία Υπεύθυνου 
Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων. Υπολογισμός ΄τέλους. Γνωστοποίηση 
προστίμων.  



ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
- Νέος εξοπλισμός (κάδοι) βελτιωμένης ποιότητας και 

αισθητικής / Υπογειοποίηση.  

- Επανασχεδιασμός χωροθέτησης κάδων-δρομολογίων-
διαδρομών.  

➢ Ορθότερη ανακατανομή 

➢ Προσδιορισμός θέσεων με ακρίβεια & προσαρμογή 
υποδομής. 

➢ Σαφείς οδηγίες & Σήμανση 

➢ Ασφαλής πρόσβαση (απόρριψη από πεζοδρόμιο και όχι από 
το δρόμο) 

➢ Να ληφθούν υπόψη όχι μόνο τα ζητήματα λειτουργικότητας 
αλλά και τα ζητήματα ενημέρωσης και αισθητικής της πόλης. 

➢ 67,8% Αξιοποίηση ιδιωτικών χώρων > πυλωτές 
πολυκατοικιών.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

➢ Συνοπτική Έκδοση Κ.Κ.- εύκολη πλοήγηση στις διατάξεις & τα πρόστιμα. 

➢ Ανάρτηση του Κανονισμού Καθαριότητας δήμου σε όλες τις πολυκατοικίες, τοπικά 
ΜΜΕ-portals.

➢ Δεδομένα διαχείρισης των απορριμμάτων. (πού ακριβώς πάνε; πότε-πού-από 
ποιον ανακυκλώνονται;)

➢ Αναλυτικότερη και εμφανέστερη σήμανση για την πληροφόρηση των δημοτών. 

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

➢ Περιοδικές & δημιουργικές καμπάνιες. 

➢ Εγκαταστάσεις στην πόλη ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 

➢ (…) 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

➢ Τηλεφωνικό κέντρο, on line app, chat (robot) 

➢ (…)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΚΙΝΗΤΡΑ  
- 79,8% Απομάκρυνση απορριμμάτων με πρόγραμμα (ωράριο 

απομάκρυνσης, ειδικών ρευμάτων, ογκωδών)  

- 78% Ανταποδοτικά στις γειτονιές για ενίσχυση διαλογής στην 
πηγή (μείωση εκπτωτικών τελών, εκπτωτικά κουπόνια, μικρά έργα 
για τη γειτονιά) 

- Χρέωση για την απόρριψη σύμμεικτων ανά νοικοκυριό ή 
γειτονιά. 

- Δεδομένα διαχείρισης των απορριμμάτων. (πού ακριβώς πάνε; 
πότε-πού-από ποιον ακριβώς ανακυκλώνονται;)



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
- Όχι αυξήσεις, αλλά αυστηρή τήρηση (δέσμευση αιρετών & 

ελεγκτών).

- 86,9% Οι πολίτες να συντελούν στον έλεγχο και την τήρηση 
του Κ.Κ. όταν διαπιστώνουν παραβάσεις μέσω επώνυμης 
35,2% ή ανώνυμης καταγγελίας 59,6% μέσω τηλεφώνου & 
ψηφιακής φόρμας. 

- Γνωστοποίηση δεδομένων προστίμων.  



ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

- 73,6% Ο Δήμος Βύρωνα να θέσει σε εφαρμογή πιλοτικές δράσεις πρόληψης 
όπως: 

- κατάργηση πλαστικών σακουλών, υποχρεωτική χρήση χάρτινων ή πολλαπλών χρήσεων 

- κατάργηση ποτηριών μιας χρήσης σε take away καφέ

- Ο Δήμος να διαθέσει κάδους & οδηγίες για παραγωγή κομπόστ σε 
πολυκατοικίες και ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς κτλ.

- Να καθιερωθούν ανταλλακτικά παζάρια, εικαστικά και πολιτιστικά δρώμενα 
(φεστιβάλ) trash art. 

- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: Πλατφόρμα 
χαρτογράφησης και ανάδειξης καταστημάτων, επιχειρήσεων, φορέων ΚΠ, 
σημείων, δράσεων του Δήμου/όμορων Δήμων, ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: ανταλλαγής –
επανάχρησης – επισκευής – μεταποίησης – μίσθωσης εργαλείων & εξοπλισμών –
δωρεές – δικτύωσης κοινωνικών δομών με φούρνους/ζαχαροπλαστεία/εστιατόρια/ 
στρατόπεδα.  



Ο πολίτης ΣΕΒΕΤΑΙ  
o Την πόλη & τους Κανονισμούς της 
o Το περιβάλλον 
o Τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας

Ο πολίτης ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

Ο πολίτης ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

Ο πολίτης ΓΝΩΡΙΖΕΙ  

o Τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου του 

o Τα Δεδομένα και τους Στόχους του Δήμου του.

o Τα Προγράμματα του Δήμου του. 

o Τους Ανθρώπους της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

o Στον σχεδιασμό Κανονισμών, Πολιτικών & 
Υποδομών.

o Στην Εφαρμογή & τον Έλεγχο του Κ.Κ. 

o Στο κόστος ή στην εξοικονόμηση πόρων. 

o Στις νέες δυνατότητες/εφαρμογές Κυκλικής 
Οικονομίας.  

o Με τον Δήμο & τους Εργαζόμενους. 

o Με τους γείτονες του. 

o Σχολικές κοινότητες & Δήμος.

o Κοινωνία των πολιτών & Δήμος.

o Επιχειρήσεις & Δήμος.  



Προϋποθέσεις Εφαρμογής Αποτελεσμάτων

Αναζήτηση 
νέων πόρων : 
Οικονομικοί & 
Ανθρώπινου 
δυναμικού.

Ο Κ.Κ. εξειδικεύεται &

εμπλουτίζεται από 

κάθε Δήμο με ένα 

σύνολο από νέες 

πράξεις εφαρμογής, 

ενημερωτικά 

σημειώματα, νέες 

διαδικασίες, φόρμες, 

οδηγίες κ.α.). 

αναδιατυπώνεται με 

γνώμονα την εύκολη 

ενημέρωση κάθε 

ενδιαφερόμενου, την 

ανάδειξη των στόχων 

και των νέων πολιτικών 

(μετάβασης).   

Επανασχεδιασμός 

εσωτερικών 

διαδικασιών, 

αρμοδιοτήτων 

προσωπικού, 

προμηθειών, 

ομάδων & πλαισίων 

εργασίας. 

Πλαίσιο Κυκλικής 

Οικονομίας & 

Καινοτομίας  

Τεχνολογικών-

Έξυπνων 

Εφαρμογών.  

Διερεύνηση 

Ανάδειξη 

Διευκόλυνση 

Αλλαγή 

προσέγγισης / 

πεποιθήσεων 

(προσέγγιση του 

πολίτη ως 

υπεύθυνος 

συνεργάτης και όχι 

ως ανεύθυνο άτομο 

ή ψηφοφόρος) 

Βούληση / 

Δέσμευση 

Στελεχών 

(συλλογικοί στόχοι, 

ενδυνάμωση, 

κατάρτιση, 

πρόσβαση σε νέα 

γνώση) 

Νέα Δίκτυα & 

Συνέργειες : 

Πανεπιστήμια, 

γειτονικοί Δήμοι, 

φορείς Κοινωνίας 

των Πολιτών, 

Επιχειρήσεις 

Τεχνολογικών & 

Καινοτόμων 

Εφαρμογών κ.α.  

Μετάβασης 



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Μαρία Κικίδου - Διαχείριση έργου, Πολεοδόμος.

2. Μαίρη Καρατζά - Στρατηγικός σχεδιασμός - Strategic Designer.

3. Δέσποινα Σπανούδη - Τοπική εφαρμογή δράσεων - Σύμβουλος Δημάρχου Δήμου Βύρωνα. 

4. Βικτώρια Χατζηαργυρίου - Σχεδιασμός/Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: - Βιολόγος.

5. Αυγουστίνος Παριανός - Υλοποίηση πλάνου επικοινωνίας: - Μηχανικός Περιβάλλοντος,

6. Αλέξανδρος Σπυρόπουλος - Μηχανικός Περιβάλλοντος

7. Designature - Καμπάνια επικοινωνίας:

8. Ιωάννα Καρμάλη - Εφαρμογές Επικοινωνίας: - Designer.

9. Κώστας Φωτεινάκης - Ανάπτυξη περιεχομένου - Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας.

10. Όλγα Δασκαλή - Έρευνα Καλών Πρακτικών, Νομικός 

11. Παύλος Γεωργιάδης - Έρευνα Καλών Πρακτικών, Εθνοβιολόγος

12. Οδυσσέας Βελέντζας - Συντονισμός εργαστηρίων: - Facilitator

13. We the people - Φωτογράφηση & Βιντεοσκόπηση Δράσεων 

14. Ειρήνη Ηλιοπούλου – Αξιολόγηση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

12 Μήνες 

Έναρξη: Οκτώβριος 2021

Λήξη: Δεκέμβριος 2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

49.550€



Θερμές ευχαριστίες 
Γρηγόρης Κατωπόδης – Δήμαρχος Βύρωνα 

Κώστας Αγγέλης – Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας

Δέσποινα Σπανούδη – Σύμβουλος Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Δημήτρης Βασιλακάκος – Διευθυντής Καθαριότητας 

Εύα Πανταζοπούλου – Προϊσταμένη και τα Στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας 

Γιάννης Σαλούστρος | Φίλιππος Ντάσκας | Νέλλια Ξανθάκη – Γραφείο Τύπου 

Έλενα Φιστουρή & Συνεργάτες – Άλλος Άνθρωπος Βύρωνα 



www.mindthewaste.gr
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