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ΧΥΤΑ Φυλής: πάνω από 2 εκ.τόνοι/έτος, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης



Εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ)

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ :3%



Αποτεφρωτήρας των υγειονομικών αποβλήτων 
από 1800 μονάδες όλης της χώρας 

 η αποτέφρωση των υγειονομικών  
αποβλήτων δεν έχει σχέση με τις 
αρμοδιότητες του ΕΔΣΝΑ.

 η Φυλή μπορεί να δέχεται μόνο αστικά 
απόβλητα

 τα  υγειονομικά  απόβλητα έχουν 
τεράστιο μολυσματικό φορτίο και 
αυξημένη τοξικότητα και η 
αποτέφρωσή τους θα έπρεπε να 
γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις, 
μακριά από κατοικημένες εριοχές.



Τιμολογιακή πολιτική ΕΣΔΝΑ

 Ορίζει κόστος για την παραλαβή καθαρών ανακυκλώσιμων

 Ορίζει κόστος για την παραλαβή κλαδεμάτων και 
βιοαποβλήτων

 Και ταυτόχρονα: 

 Ορίζει έκπτωση επί των σύμμεικτων με βάση το ποσοστό 
της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων, βιοαποβλήτων και 
κλαδεμάτων

 Αυξάνει το τέλος ταφής



Παραγωγή Αποβλήτων στο Δήμο Βύρωνα

▪ Το 2021, η παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα ανήλθε σε 357 
kg/άτομο/έτος. Η παραγωγή ανά κάτοικο είναι χαμηλή ( ~ 1 κιλό την ημέρα), εν 
συγκρίσει με την εθνική ετήσια (514 Kg/κάτοικο/έτος βάσει Eurostat για το 
2018) και με όμορους δήμους όπως ο δήμος Ηλιούπολης (440,9 κιλά ανά 
κάτοικο ανά έτος), ο δήμος Καισαριανής (439,7 κιλά), ο δήμος Δάφνης Υμηττού 
(381,5 κιλά) και Αλίμου (368,84 κιλά).

▪ Η ανακύκλωση στο 6,5%, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο των Δήμων 
της Αττικής που ανέρχεται σε 7,7% (στοιχεία ΕΣΔΝΑ). Ωστόσο το ποσοστό αυτό 
είναι πλασματικό καθώς περιλαμβάνει και τα κλαδέματα που στους Δήμους με 
υψηλό ποσοστό πρασίνου, αποτελούν μεγάλο ποσοστό των παραγόμενων 
αποβλήτων.





Προσωπικό

▪ 180 άτομα εμπλέκονται άμεσα με την Καθαριότητα στο 
Δήμο Βύρωνα εκ των οποίων μόνο 2 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-
ΤΕΙ και περίπου 120 άτομα είναι μόνιμο προσωπικό. 

 Προβλήματα: ανεπάρκεια μόνιμου προσωπικού, ειδικά εν 
όψει των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων σημαντικού 
αριθμού εργαζομένων και των αυξημένων απαιτήσεων των 
προγραμμάτων διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και 
οργανικών αποβλήτων.



Εγκαταστάσεις  καθαριότητας- προβλήματα

 Αμαξοστάσιο, χωρίς άδεια 
λειτουργίας. Περιλαμβάνει 
συνεργείο, χώρο πλυσίματος 
οχημάτων, βουλκανιζατερ, 
λιπαντήριο, σιδηρουργείο,  
αποθήκη, γραφεία και κυλικείο και 
πρόχειρο ΣΜΑΥ

 Σταθμό μεταφόρτωσης σε περιοχή 
του Υμηττού (Κακόρεμα) προσωρινά 
αδειοδοτημένο μέχρι το 2023.



Συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων

 Σύμμεικτα:  Η συλλογή του 94% των απορριμμάτων γίνεται 
μέσω πυκνού (περίπου 36 κάτοικοι ανά κάδο) δικτύου κάδων 
σύμμεικτων απορριμμάτων :  1.500 κάδοι (660-1100 lt) και 235 
κάδοι 240 – 360lt. 

 Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών (παλαιά 
έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λπ.) 
πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας κατόπιν 
ειδοποίησης.

 Η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων και η μεταφορά 
τους στο ΧΥΤΑ γίνεται καθημερινά.



Συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων

Στόχος είναι η μείωση των κάδων 
σύμμεικτων. 

-20 υπόγεια συστήματα έχουν εγκατασταθεί 
και προβλέπεται να συνεχιστεί η 
εγκατάστασή τους – υπάρχει πρόβλημα με 
τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 



Μετάβαση στην εποχή της μείωσης των αποβλήτων 



Συλλογή ανακυκλώσιμων - σήμερα

 430 κάδοι για την συλλογή χαρτιού, 
πλαστικού και μετάλλου σε 130
σημεία.. 15 μόνο κώδωνες για γυαλί

 Δύο τομείς -καθημερινή αποκομιδή.
 Συλλογή από όλα τα σχολεία
 Συλλογή χαρτιού από μια λαϊκή 
 Η μεταφόρτωση γίνεται με 

υποτυπώδη ράμπα σε press
container

 Μεταφέρονται σε ιδιωτικό ΚΔΑΥ με 
90 – 95% καθαρότητα



Συλλογή ανακυκλώσιμων : επέκταση

 Δημιουργία 130 νέων στάσεων ανακύκλωσης: με τρία 
ρεύματα (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) ή τέσσερα (πλαστικό, 
μέταλλο, χαρτί, γυαλί), 30 νέες καμπάνες 1,5 m3 (γυαλί). Είναι 
σε διαδικασία δημοπράτησης.

 Προμήθεια νέου απορριμματοφόρου- δημιουργία 3ου τομέα 
αποκομιδής.

 Εξοπλισμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(χοάνη, τράκτορας, ημιρυμουλκούμενα, container). 
Δημοπράτηση αρχές 2023.  



Συλλογή ανακυκλώσιμων : Προβλήματα

κανένα έσοδο από τις εισφορές ανακύκλωσης, 
άρνηση συνεργασίας ΕΟΑΝ- ΕΕΑΑ, 
έλλειψη προσωπικού κυρίως οδηγών, 
ακατάλληλος εξοπλισμός από ΕΔΣΝΑ, 
δυσκολίες στη μεταφόρτωση 
δυσκολίες και στη διάθεση – πιθανή απώλεια πόρων
καθυστέρηση στην έγκριση της πρότασης του Δήμου από το 
πρόγραμμα Τρίτσης



Συλλογή βιοαποβλήτων- σήμερα

 95 κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων με κλειδί  από μεγάλους 
παραγωγούς- ένα δρομολόγιο- αποκομιδή 4 ημέρες  

 80 κάδοι πράσινων (κλαδέματα) και καθημερινή 
περισυλλογή χύμα κλαδεμάτων  

 Περισυλλογή βιοαποβλήτων γίνεται από  μια λαϊκή
 Άμεσα: συλλογή στα σχολεία με σακούλες
 Επιστολές με διαφοροποιημένους αποδέκτες, 
 δελτία τύπου,  
 προφορική ενημέρωση, 

 αφίσες, φυλλάδια, ανακοινώσεις, διανομή κλειδιών



Αυτοκόλλητα κάδων 



Αφίσα και φάκελος με φυλλάδιο και κλειδί



Συλλογή βιοαποβλήτων- προβλήματα

Έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού: έχουν παραληφθεί 920 κάδοι 
και 4 απορριμματοφόρα –πλυντήρια από τον ΕΔΣΝΑ αλλά σε 
μεγέθη μεγαλύτερα από τα ζητούμενα
Έλλειψη προσωπικού 
Έλλειψη βιοαποδομήσιμης σακούλας στα σουπερ μάρκετ
Με μεγάλη καθυστέρηση εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου στο 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Μεγάλες αποστάσεις για την μετάβαση στο χώρο διάθεσης με 
αποτέλεσμα τη μείωση των δρομολογίων αποκομιδής



Συλλογή βιοαποβλήτων-επέκταση

Προμήθεια και εγκατάσταση μικρών κάδων στις γειτονιές
Προμήθεια δύο μικρότερων απορριμματοφόρων με σύστημα 
πλύσης 
Διανομή οικιακών κομποστοποιητών
Διανομή μικρών κάδων πάγκου κουζίνας και 
βιοαποδομήσιμων σακουλών
Καμπάνια ενημέρωσης



Διαλογή μικρών ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων, τόνερ

• Τοποθέτηση ειδικών κάδων 
εσωτερικού χώρου σε 20 
δημοτικά κτίρια σε συνεργασία με 
ΣΕΔ

• Σχεδιάζεται επέκταση και σε άλλα 
κτίρια συνάθροισης κοινού και 
σχολεία.  

• Επίσης η τοποθέτηση 50 
εξωτερικών κάδων σε στάσεις 
ανακύκλωσης



Διαλογή ειδών ένδυσης- υπόδησης-
κλινοσκεπασμάτων κλπ

• Έχουν τοποθετηθεί 20 
ειδικοί κάδοι  σε 
συνεργασία με εταιρεία, 

• σχεδιάζεται η τοποθέτηση 
50 επιπλέον εξωτερικών 
κάδων και η επέκταση σε 
εσωτερικούς χώρους, 
δημοτικά κτίρια, δομές 
Δήμου κλπ



Διαλογή βρώσιμων ελαίων (τηγανέλαια)

Έγινε δημοπρασία και 
την επόμενη 
εβδομάδα  θα 
τοποθετηθούν 20  
ειδικοί κάδοι συλλογής 
τηγανελαίων σε όλο το 
Δήμο. 



Διαλογή και άλλων ρευμάτων στην πηγή

 Ελαστικών (συνεργασία με ΣΕΔ)

 Λαμπτήρων του Δήμου (συνεργασία με ΣΕΔ)

 Οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

 Μπαταριών (συνεργασία με ΣΕΔ)



Κινητό πράσινο σημείο

Συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους 

(ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά, 

ογκώδη αντικείμενα, συγκεντρωμένες ποσότητες  κλπ.) 

Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών 

όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ

Τι έχει γίνει

 Έχει κατατεθεί πρόταση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ η οποία 

καθυστερεί 

 Έχει γίνει συμφωνία με ΕΔΣΝΑ - κινητό πράσινο σημείο 3 

φορές/εβδομάδα από Ιούλιο 2021



Κανονισμός Καθαριότητας, Ενημέρωση 

 Ο Δήμος Βύρωνα βρίσκεται σε διαδικασία 
σύνταξης νέου Κανονισμού. 

 Ενημερώνει τους πολίτες μέσω ανακοινώσεων, 
βίντεο, φωτογραφιών, αναρτήσεων στο site και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα τοπικά και 
υπερτοπικά μέσα, εκδηλώσεων

 Πρόγραμμα Mind the Waste- Το νου σου στα 
Απορρίμματα με δράσεις: εκδηλώσεις, 
συμμετοχικά εργαστήρια, παραγωγή πρωτότυπου 
υλικού ενημέρωσης και εκπαίδευσης και διάδοση 
στα σχολεία. 





Street artists ζωγραφίζουν 

απορριμματοφόρα



Ευχαριστούμε για την υπομονή σας! 
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