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Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Δήμος Βύρωνα



Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αναγνώριση και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πεδίου εφαρμογής των τοπικών

δράσεων του έργου “Mind the waste: Πολιτικές και δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων”. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η συλλογή

και κριτική ανάγνωση σημαντικών δεδομένων που αφορούν στη μορφολογία και τον πληθυσμό της περιοχής, στην παραγωγή και

διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα, καθώς και οι στόχοι και μελλοντικές δράσεις που θα εφαρμόσει ο Δήμος στους

συγκεκριμένους τομείς.

Ειδικότεροι στόχοι της μελέτης είναι:

1. Η κατανόηση του ανθρώπινου δυναμικού του πεδίου εφαρμογής.

2. Η αξιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τον όγκο των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων/υλικών που συλλέγονται, για την

ευαισθητοποίηση των πολιτών τοπικά.

3. Η αναγνώριση και καταγραφή των δυνατοτήτων ανάπτυξης της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων.

4. Η αναγνώριση και καταγραφή των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή προγραμμάτων βιώσιμης

διαχείρισης απορριμμάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών στον Δήμο Βύρωνα.

Σκοπός και αντικείμενο

Τα δεδομένα ως επί το πλείστον, συλλέχθηκαν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Βύρωνα και τον εν ισχύι Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, καθώς και από συζητήσεις με

αρμόδιους του Δήμου Βύρωνα.

Μεθοδολογία
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9.204 τ.χλμ έκταση

9 συνοικίες

δασικές εκτάσεις

57,4%

οικιστικές χρήσεις

30,7%

βοσκοτόπια

4.0%

άλλες χρήσεις

7,9%

➔ Ανάληψη

➔ Νέα Ελβετία

➔ Ζωοδόχος Πηγή

➔ Φρύγια

➔ Καρέας

➔ Θράκη

➔ Μεταμόρφωση

➔ Γούβες

➔ Κέντρο

4

Τοποθεσία και γενικά χαρακτηριστικά Δήμου Βύρωνα



μόνιμος πληθυσμός
61.308 

6.661 
κάτοικοι ανά 

τ.χλμ

25.499

25.509
κατοικίες νοικοκυριά

Ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει υψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων και 

συνεπακόλουθα υψηλό ποσοστό «ενεργού πληθυσμού» 

αναφορικά με τη συμμετοχή αυτών σε ενέργειες ανακύκλωσης, 

διαλογής στην Πηγή και γενικώς ατόμων ικανών να 

διαμορφώσουν ένα διαφορετικό προφίλ στη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων του δήμου.
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53,3%

2,34 μέσο μέγεθος 

νοικοκυριού

Κατανομή πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών, 2011
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Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά Δήμου Βύρωνα (2011)



0%

1%

2%

3%

0,78%
2,43%

0.07%
0.04%

0,06%
0,15%

Εκκλησία 
Μοναστήρι

Κατάστημα 
Γραφείο

Ξενοδοχείο Εργοστάσιο 
Εργαστήριο

0,15%
0,33%

0,01%
0,07% 0,06%

0,39%
1,51%

➔ Ο Βύρωνας αποτελεί έναν οικιστικό Δήμο, με 95% των 

κτιρίων να είναι κατοικίες. 

➔ Οι κατοικίες βρίσκονται στην πλειοψηφία τους σε 

πολυκατοικίες, και μόνο ένα ποσοστό 5% είναι 

μονοκατοικίες.

7.166 κτήρια

6%
άλλες χρήσεις

94%
κατοικία

Σχολικό 
κτήριο

Πάρκινγκ Νοσοκομείο 
Κλινική

Άλλη χρήση

0,04%
0,91%

κτίρια μικτής χρήσης

κτίρια αποκλειστικής χρήσης

1.479 σε μονοκατοικία / 30.836 σε πολυκατοικία

25.499 κατοικούμενες / 6.816 κενές
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Ποσοστά κτιρίων με άλλες χρήσεις (όχι κατοικία), 2011

Δεδομένα κατοικιών, 2011

Απογραφή κτιρίων Δήμου Βύρωνα (2011)
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Δευτερογενής τομέαςΤριτογενής τομέας Άνεργοι

83,3%

➔ Το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι 28.423 

άτομα. 

➔ Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός απασχολείται κυρίως στον 

τριτογενή τομέα. 

➔ Η ανεργία ανέρχεται σε ποσοστό 16,7%. 

➔ Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων απασχολούνται 

στην παροχή υπηρεσιών και ως πωλητές με ποσοστό 24%, και 

ακολουθούν οι επαγγελματίες με 22%. 

24,3%
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μηχανημάτων

Ανειδίκευτοι 
εργάτες, 

χειρωνάκτες

Υπάλληλοι 
γραφείου

Τεχνικοί & 
ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα

Επαγγελματίες
Διευθυντικά & 

διοικητικά 
στελέχη
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Κατανομή πληθυσμού τομέα οικον. δραστηριότητας, 2011

Κατανομή οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά επάγγελμα, 2011

Στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Δήμου Βύρωνα (2011)



21.202 τόνοι / έτος

8 τόνοι βιοαπόβλητα (λαϊκές αγορές)

Ποσοστό ανακύκλωσης:   5,4%

630 τόνοι ξηρά ανακυκλώσιμα

506 τόνοι πράσινα απόβλητα (κλαδέματα)
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Συνολική παραγωγή αποβλήτων:

Δεδομένα παραγωγής αποβλήτων Δήμου Βύρωνα
Συνολική παραγωγή αποβλήτων 2019



➔ Στο Δήμο Βύρωνα δεν υφίσταται ενιαίο 

εμπορικό κέντρο, που να συγκεντρώνει 

την πλειοψηφία των εμπορικών 

δραστηριοτήτων.

➔ Οι εμπορικές δραστηριότητες 

μοιράζονται στον αστικό ιστό, με τους 

σημαντικότερους παραγωγούς 

απορριμμάτων να παρουσιάζονται στον 

διπλανό χάρτη. 
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Δεδομένα παραγωγής αποβλήτων Δήμου Βύρωνα
Κατανομή μεγάλων παραγωγών αποβλήτων
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Καισαριανής

Δήμος 
Δάφνης 
Υμητού

Δήμος 
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345,8 kg/ άτομο / έτος

0,95 kg/ άτομο / ημέρα

➔ Η ετήσια παραγωγή ανά κάτοικο (346 κιλά ανά έτος ή 

~ 0,95 κιλά την ημέρα) είναι χαμηλή, εν συγκρίσει με 

την εθνική ετήσια και με όμορους δήμους 

➔ Η ανακύκλωση είναι σε ποσοστό χαμηλότερο από τον 

μέσο όρο των Δήμων της Αττικής που ανέρχεται σε 

7,7% (στοιχεία ΕΣΔΝΑ 2018). Ωστόσο το ποσοστό 

αυτό είναι πλασματικό καθώς περιλαμβάνει και τα 

κλαδέματα, που στους Δήμους με υψηλό ποσοστό 

πρασίνου, αποτελούν μεγάλο ποσοστό των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

➔ Εξαιρουμένων των ξηρών ανακυκλώσιμων που 

συλλέγονται χωριστά, τα οποία κυμαίνονται περίπου 

στο 3% της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων 

ΑΣΑ, το υπόλοιπο κλάσμα μεταφέρεται στις 

εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ, στην ΟΕΔΑ Φυλής, όπου 

κυρίως διατίθεται στο ΧΥΤΑ.

ή

10

Σύγκριση παραγωγής αποβλήτων ανά κάτοικο ανά έτος με όμορους Δήμους

Παραγωγή αποβλήτων 

ανά κάτοικο

Δεδομένα παραγωγής αποβλήτων Δήμου Βύρωνα
Παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο - 2019
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Εξέλιξη ποσοστού ανακύκλωσης (πράσινα, βιοαπόβλητα από λαϊκές και ανακυκλώσιμα υλικά) 2015-2019
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Δεδομένα ανακύκλωσης Δήμου Βύρωνα



Χαρτί

Πλαστικό

Αλουμίνιο

Λευκοσίδηρος

2015 2016 2017 2018 2019

➔ Η ανακύκλωση τα έτη 2018 και 2019 έχει παγιωθεί 

σε ποσοστό γύρω στο 5,4%.

➔ Το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης αφορά 

σταθερά το χαρτί. 

➔ Η ανακύκλωση πλαστικών υλικών μειώθηκε 

σημαντικά τα τελευταία 2 χρόνια. 

Εξέλιξη σύστασης ανακυκλώσιμων υλικών, 2015-2019 Σύσταση ανακυκλώσιμων υλικών, 2019

ΣΚΡΑΠ

Γυαλί

ΑΗΗΕ
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Δεδομένα ανακύκλωσης Δήμου Βύρωνα



➔ Λαμπτήρες

➔ Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

➔ Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση 4 ρευμάτων ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων (γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί)

➔ Δίκτυο 45 σημείων ανακύκλωσης

➔ Βιοαπόβλητα

➔ Εναλλακτική διαχείριση για τα Απόβλητα Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης

Μελλοντικά προγράμματα 

Πιλοτικές δράσεις
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Υφιστάμενη διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα



➔ Αμαξοστάσιο, χωρίς άδεια λειτουργίας. Περιλαμβάνει 

συνεργείο, χώρο πλυσίματος οχημάτων, βαλκανιζατέρ, 

λιπαντήριο, σιδηρουργείο,  αποθήκη, γραφεία και 

κυλικείο, ΣΜΑΥ

➔ Σταθμό μεταφόρτωσης σε περιοχή του Υμηττού 

(Κακόρεμα) προσωρινά αδειοδοτημένο μέχρι το 

2023.

➔ Στόλος Οχημάτων: 45 εκ των οποίων, 18 

απορριμματοφόρα για τη συλλογή των σύμμεικτων, 

δύο για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων, 4 φορτηγά, 3 

τράκτορες και ρυμουλκούμενα, 2 οχήματα για την 

πλύση των κάδων, 4 μηχανικά σάρωθρα καθώς και 2 

φορτωτές.

117 άτομα εμπλέκονται άμεσα με την 

Καθαριότητα στο Δήμο Βύρωνα
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Υφιστάμενη διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα
Προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καθαριότητας



➔ 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 περισυλλογή γίνεται καθημερινά ενώ την Κυριακή εκτελούνται 

δρομολόγια σε κεντρικές κυρίως οδούς. 

➔ Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών 

απορριμμάτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, 

στρώματα κ.λπ.) πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας 

κατόπιν ειδοποίησης. Καθημερινά εκτελούνται 3 δρομολόγια για 

ογκώδη και 1 για κλαδέματα. 1 με 2 φορές/ εβδομάδα το ένα από τα 

τρία δρομολόγια των ογκωδών χρησιμοποιείται για τη συλλογή των 

αδρανών (μπάζων).

➔ Η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων γίνεται καθημερινά και η 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ με 4 - 5 δρομολόγια.

➔ Διαλογή στη πηγή γυαλιού, αλουμινίου, χαρτιού και πλαστικού.

➔ Δύο τομείς με καθημερινή αποκομιδή και το Σάββατο. 

➔ 369 κάδοι 1100lt (οι οποίοι αναπτύσσονται σε στάσεις σε 111 

σημεία). Επίσης, υπάρχουν εγκατεστημένοι 15 κώδωνες για γυαλί. 

➔ Η αποκομιδή των πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα) γίνεται είτε 

καθημερινά είτε κάθε 2 ημέρες. Η περισυλλογή βιοαποβλήτων γίνεται 

μόνο από τη λαϊκή της Μεταμόρφωσης κάθε Παρασκευή.

➔ Η μεταφόρτωση Ανακυκλώσιμων Υλικών με υποτυπώδη ράμπα σε 

press container

➔ Μεταφέρονται στο ΕΜΑΚ Φυλής με 90 – 95% καθαρότητα και 

ελάχιστο υπόλειμμα (ξένα υλικά).

➔ Ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει Κανονισμό Καθαριότητας που ισχύει από το 

2007, όμως βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης νέου Κανονισμού. 

➔ Ο Δήμος ενημερώνει τους πολίτες μέσω ανακοινώσεων, βίντεο, 

φωτογραφιών και αναρτήσεων στο site και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, στα τοπικά και υπερτοπικά μέσα
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Υφιστάμενη διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα
Οργάνωση, συλλογή και μεταφορά αποβλήτων & ενημέρωση



«Εσείς συμμετέχετε στην Ανακύκλωση;»«Ποια είναι η γνώμη σας για την Ανακύκλωση στο 

Δήμο Βύρωνα;»

Θεωρείτε σημαντικό να προδιαλέγουμε 

τα βιοαπόβλητα;»

“Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει Κανονισμός 

Καθαριότητας και να επιβάλλονται πρόστιμα 

σε όσους τον παραβιάζουν;»

➔ Στην ερώτηση “Πώς μπορεί να βελτιωθεί 

η ανακύκλωση;” απαντούν: με 

περισσότερους κάδους ανακύκλωσης, 

με κίνητρα για την Ανακύκλωση, και με 

ενημέρωση των πολιτών. 

➔ Ανάμεσα στους πολίτες που θεωρούν 

σημαντική την ανάγκη να σταματήσει η 

μεταφορά του συνόλου των 

απορριμμάτων στη Φυλή, το 43,6% 

προτείνει ως εναλλακτική λύση τη 

δημιουργία Δημοτικών ή Διαδημοτικών 

μονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων, 

κέντρων ανακυκλώσιμων υλικών, 

πράσινων σημείων, μονάδων μηχανικής 

επεξεργασίας κλπ.
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Υφιστάμενη διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα
Έρευνα κοινού στο πλαίσιο διαμόρφωσης του ΤΣΔΑ Δήμου Βύρωνα
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➔ Το σοβαρότερο πρόβλημα που εμποδίζει την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή είναι η χρέωση των ανακυκλώσιμων που 

παραδίδονται διαχωρισμένα. Έτσι επιβραβεύεται το αποτυχημένο σύστημα των μπλε κάδων αφού όσα ανακυκλώσιμα 

ανακτηθούν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών δεν κοστολογούνται. Από τη διαδικασία αυτή, την οποία 

επιβαρύνονται εξ’ ολοκλήρου οι δημότες του Βύρωνα, δεν υπάρχει κανένα έσοδο για την κάλυψη έστω και μέρους των 

εξόδων της αγοράς και της συντήρησης των κάδων, των απορριμματοφόρων, του κόστους ξεχωριστής αποκομιδής και 

μεταφοράς. Αντίθετα, υπάρχει έσοδο για τον ιδιώτη που λειτουργεί το ΕΜΑ και συνεπώς για τον ΕΣΔΝΑ.

➔ Εκτός από την εισαγωγή ή τη βελτιστοποίηση των συστημάτων συλλογής αποβλήτων, θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται 

οι δυνατότητες μείωσης των αποβλήτων για κάθε σχολείο, ώστε να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης 

της δημιουργίας αποβλήτων με την συμμετοχή των μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, προτείνεται να 

γίνει ενσωμάτωση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για 

τους εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς και δημιουργία κατάλληλου διδακτικού υλικού.

➔ Δεν εφαρμόζονται καλές πρακτικές για τα μη οικιακά απόβλητα, ενώ δεν υπάρχουν προγράμματα δημοτικής ή οικιακής 

κομποστοποίησης. 

➔ Η σημερινή διαχείριση δεν καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 

ειδικότερα σε ότι αφορά το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των ΑΣΑ όπου όλη η παραγόμενη ποσότητα οδηγείται προς ταφή, 

χωρίς κανενός είδους προεπεξεργασία. 

➔ Τόσο εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αποβλήτων ειδικών ρευμάτων όσο και την απαίτηση από τους στόχους της εθνικής 

νομοθεσίας, ο δήμος χρειάζεται να εστιάσει περισσότερο στα εν λόγω ρεύματα και να αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες 

που ανακυκλώνονται καθως επίσης να καλύψει τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων όπως παλιές ηλεκτρικές συσκευές, 

ρούχα, βρώσιμα λίπη και έλαια, μπαταρίες, στρώματα, τζάμια και άλλες μικρές ποσότητες επικινδύνων υλικών όπως π.χ. 

φάρμακα, χρώματα και διαλύτες, ακτινογραφίες ή ακόμη και νεκρά ζώα που σήμερα καταλήγουν στους κάδους των 

σύμμεικτων

Συμπεράσματα ΤΣΔΑ

Υφιστάμενη διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα



➔ Υποχρεωτική χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την 

επικράτεια μέχρι το 2022

◆ Μέχρι 1/2022 υποχρεωτικά 4 ρεύματα σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού και όλες τις δημοτικές 

εγκαταστάσεις

◆ Μέχρι τον 9/2021 σε όλα τα σχολεία και χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων

➔ Υποχρέωση χωριστών ρευμάτων με ταυτόχρονη διατήρηση του μπλε κάδου

➔ Παύση ΧΑΔΑ μέχρι 2022

➔ Καθιέρωση σημείων για τη συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων στα οικιακά (βερνίκια, χρώματα, χλωρίνες κλπ) έως τέλος του 

2023 

➔ Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από 1ης Ιανουαρίου 

2025, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

➔ Μείωση της υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που είναι η κατώτερη βαθμίδα διαχείρισης στην 

πυραμίδα ιεράρχησης των αποβλήτων, σε ποσοστό μικρότερο του 10% το έτος 2030

➔ Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή 

συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους

Προτεινόμενες δράσεις ΕΣΔΑ

➔ Ελάχιστα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων για τα έτη 2025 (55%), 2030 (60%) & 

2035 (65%) 

➔ Στόχοι ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασιών: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως το 2030

Στόχοι ΕΣΔΑ
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Στόχοι Δήμου Βύρωνα
Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας

2025: 50%

2030: 55%

2025: 50%

2030: 55%

2025: 75%

2030: 85%

2025: 70%

2030: 75%

2025: 70%

2030: 80%

2025: 25%

2030: 30%

πλαστικό

γυαλί

χαρτί

ξύλο

αλουμίνιο

σιδηρούχα 

μέταλλα
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Στόχοι Δήμου Βύρωνα
Χωριστή συλλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων

2025: 50%

2030: 60%

2025: 46%

2030: 48%

2025: 22%

2030: 18%

2025: 21%

2030: 21%
πλαστικό γυαλίχαρτί

μέταλλο Al
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2025: 80%

2030: 85%
μέταλλο Fe

Ποσοστά χωριστής συλλογής από ΑΣΑ οικιακού τύπου (Ποσοστό ρευμάτων ως προς την παραγόμενη 

ποσότητα των ρευμάτων)



2025: 50%

2030: 60%

2025: 35%

2030: 40%

2025: 4%

2030: 6%
οργανικά οικιακή 

κομποστοποίηση

απόβλητα κήπων
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2025: 80%

2030: 85%
βρώσιμα λίπη 

2025: 30%

2030: 65%

2025: 85%

2030: 85%
ΜΠΕΑ, ΑΗΗΕ 

σε πράσινα σημεία

ογκώδη, υφάσματα, 

ξύλο σε πράσινα 

σημεία

Στόχοι Δήμου Βύρωνα
Χωριστή συλλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Ποσοστά χωριστής συλλογής από ΑΣΑ οικιακού τύπου (Ποσοστό ρευμάτων ως προς την παραγόμενη 

ποσότητα των ρευμάτων)



Προτεινόμενες δράσεις ΤΣΔΑ 
για τη διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα

➔ Βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη (οδοκαθαρισμός & αποκομιδή)

➔ Σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή νέου Κανονισμού Καθαριότητας

Καθαριότητα

➔ Διαμόρφωση και εξοπλισμός Δημοτικού Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) όπου θα γίνονται 

ανταλλαγές, επισκευές και μετασκευές χρησιμοποιημένων αντικειμένων. 

➔ Εφαρμογή συστημάτων «πληρώνω όσο πετάω» και  «κερδίζω όσο ανακυκλώνω»

➔ Λειτουργία χώρου ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη και την 

επαναχρησιμοποίηση, την ανταλλαγή ρούχων, παιχνιδιών, επίπλων κλπ χρηστικών αντικειμένων

➔ Συγκέντρωση και διανομή ρούχων και κλινοσκεπασμάτων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

➔ Ενθάρρυνση της αποφυγής πλαστικών μπουκαλιών νερού μέσω της ενημέρωσης, της τοποθέτησης ψυκτών σε δημοτικά 

κτίρια, αθλητικούς χώρους κλπ και της δημιουργίας δημόσιων βρυσών με κουμπί σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ.

➔ Παραγωγή και διανομή πληροφοριακού υλικού: φυλλάδια, αφίσες, αυτοκόλλητα κάδων, ταμπέλες. 

Πρόληψη και μείωση

➔ Πρόσληψη προσωπικού, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην 

καθαριότητα. 

➔ Συμμετοχή εργαζομένων στον σχεδιασμό και την λήψη μέτρων βελτίωσης της υπηρεσίας

➔ Βελτίωση, ανάπτυξη και αναβάθμιση εγκαταστάσεων

Λειτουργική αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας

22



➔ Διαλογή στην πηγή σε τουλάχιστον 6 ρεύματα

➔ Δημιουργία 120 νέων στάσεων ανακύκλωσης: με τρία ρεύματα (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) ή τέσσερα (πλαστικό, μέταλλο, 

χαρτί, γυαλί), με κάδους 1100 (χαρτί), 1100 ή 660 (πλαστικό), 660 ή 340 μέταλλο, 30 νέες καμπάνες 1,5 m3 (γυαλί). 

Αποκομιδή γυαλιού από το Δήμο με ειδικό όχημα.

➔ Προβλέπεται επίσης εγκατάσταση 1 κάδου για τη συλλογή έντυπου χαρτιού ανά υπηρεσία και σχολείο.

➔ Κατασκευή και λειτουργία δικτύου 15 Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και Κινητού Πράσινου Σημείου που θα καλύπτει όλη την 

έκταση του δήμου.

Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών

➔ Ξεχωριστή συλλογή  αποβλήτων τροφίμων από οικίες, χώρους, εστιατόρια, λαϊκές κλπ σε ειδικά τοποθετημένους κάδους 

στο δρόμο. Η συλλογή θα γίνεται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα

◆ Οι κάδοι βιοαποβλήτων θα κλειδώνουν με ένα κλειδί, κοινό για όλους τους κάδους και θα διανέμεται μαζί με 

ενημερωτικό φυλλάδιο σε όσους κατοίκους θελήσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωριστής διαλογής.

➔ Διαλογή στην πηγή των πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων 

➔ Εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 

➔ Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βρώσιμων λιπών και ελαίων από κατοικίες και εστιατόρια του Δήμου

Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών
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Προτεινόμενες δράσεις ΤΣΔΑ 
για τη διαχείριση αποβλήτων Δήμου Βύρωνα



➔ Χαμηλή ποσότητα παραγωγής κατά κεφαλή ΑΣΑ

➔ Καλό επίπεδο οργάνωσης υπηρεσιών και καθημερινής λειτουργίας

➔ Υψηλή καθαρότητα συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών

➔ Πρόγραμμα νέων δράσεων για την ανακύκλωση και χωριστή 

συλλογή ΑΣΑ (συμπ. νέου κανονισμού καθαριότητας και ΚΔΕΥ)

➔ Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης μέσα 

από την εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης 

απορριμμάτων με έμφαση στην ΔσΠ πολλαπλών ρευμάτων.

➔ Δημιουργία δικτύου ΓΑ και υπόγειου συστήματος χωριστής 

συλλογής αποβλήτων

➔ Πληθυσμός με μεγάλο ποσοστό νέων που μπορούν εν δυνάμει να 

συμμετέχουν σε προγράμματα βιώσιμης διαχείρισης 

απορριμμάτων. 

S W

O T
➔ Η επιβολή του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους (φόρος ταφής) από 

το 2020, θα δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για την περαιτέρω 

ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών.

➔ Υψηλός βαθμός χωρικής συνοχής του Δήμου, γεγονός που 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων βασισμένο στην αποκεντρωμένη διαχείριση.

➔ Δυνατότητα συνεργασίας με όμορους δήμους

➔ Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων πολιτών και προσωπικού 

καθαριότητας ενδέχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερη δέσμευση 

στην υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης και μείωσης των 

απορριμμάτων

➔ Έλλειψη εναλλακτικών χώρων για: αμαξοστάσιο, ΣΜΑ, ΣΜΑΥ, και άλλες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όπως Πράσινα Σημεία, ΚΔΑΥ, 

κομποστοποίηση κλπ

➔ Επενδύσεις: απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, για να υλοποιηθούν οι 

κατευθύνσεις ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, την 

ανάκτηση υλικών σε διακριτά ρεύματα, τη λειτουργία ΓΑ και τη 

δημιουργία ΚΔΕΥ

➔ Καθυστερήσεις στις εντάξεις δράσεων και έργων προς χρηματοδότηση.

➔ Θεσμικό πλαίσιο: απαιτείται ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ 

περιφερειακών φορέων, δήμων και διαδημοτικών συνεργασιών. 

Απαιτείται τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για διευκόλυνση 

εγκατάστασης υποδομών καθαριότητας εντός των αστικών και 

περιαστικών χώρων.

➔ Η πανδημία μπορεί να επηρεάσει την ενημέρωση σχετικά με άλλα 

θέματα

➔ Ανακύκλωση: χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης κυρίως λόγω του 

μικρού αριθμού των στάσεων ανακύκλωσης.

➔ Έλλειψη δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης και 

δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης/ έλλειψη γραμμής 

ενημέρωσης του δημότη

➔ Δυσκολία στη δράσεις ενημέρωσης λόγω μεγάλου ποσοστού 

κατοίκων / χαμηλού ποσοστού εταιρειών / καταστημάτων

➔ Παλιός κανονισμός καθαριότητας

➔ Απουσία σαφούς χωρικού / αστικού κέντρου

➔ Έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών από πλευράς δήμου για θέματα 

παράνομης εναπόθεσης αποβλήτων.

➔ Απουσία προγραμμάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων.
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Ανάλυση SWOT
για τα Προγράμματα βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Βύρωνα




