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Πλαίσιο διοργάνωσης

Η διαδικτυακή έρευνα πολιτών για τη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα

πραγματοποιήθηκε το διάστημα 7 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου 2022. Η διαδικτυακή έρευνα δημοσιοποιήθηκε μέσω

της ιστοσελίδας του Δήμου Βύρωνα και των κοινωνικών του δικτύων, της ιστοσελίδας του έργου Mind the Waste, στον

τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και με δράσεις ενημέρωσης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Mind the Waste - Το νου σου στα απορρίμματα«, 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.

Η διαδικτυακή έρευνα για τη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα πραγματοποιείται

στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου. Η έρευνα είναι συνέχεια των

διαβουλεύσεων - συμμετοχικών εργαστηρίων με πολίτες και εργαζόμενους στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου

Βύρωνα που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2022. Σκοπός της συμμετοχικής έρευνας πολιτών για τη διαμόρφωση

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

Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα.

Συμμετέχοντες

Εισαγωγή
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Η έρευνα απευθυνόταν σε κατοίκους, δημότες και εργαζόμενους στο Δήμο Βύρωνα. Στην έρευνα συμμετείχαν 618

πολίτες, από τους οποίους, περίπου το 98% (605) είναι κάτοικοι, εργαζόμενοι ή δημότες του Δήμου Βύρωνα. Οι

συμμετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 1% του πληθυσμού του Δήμου Βύρωνα (2022).

Σημειώσεις σχετικά με την έρευνα

Στο πλαίσιο αποδελτίωσης της έρευνας, στις ερωτήσεις ‘ανοιχτού τύπου’ και σε όσες είχαν την επιλογή ‘άλλο’, οι απαντήσεις

ομαδοποιήθηκαν (ο αριθμός δίπλα σε κάθε ομάδα απαντήσεων υποδηλώνει το πλήθος των απαντήσεων) με σκοπό την

ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση της έρευνας από τους αναγνώστες. Σε αυτές επίσης, παρατίθενται μέρος των

απαντήσεων αυτολεξεί, δηλαδή όπως αυτές γράφτηκαν από τους συμμετέχοντες χωρίς παρεμβάσεις.



Δημογραφικά Στοιχεία



Εργαζόμενος/Επαγγελματίας

Ηλικία

294 47.6%41-60

225 36.4%

87 14.1%

9 1.5%

25-40

>61

18-24

3 0.5%<18

Φύλο

325 52.6%Γυναίκα

291 47.1%Άνδρας

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέση με το Βύρωνα

574 92.9%Κάτοικος

28 4.5%

16 2.6%Άλλο

‘Δημότης, Κάτοικος Δήμου Αθηναίων’

‘Επισκέπτης’

‘Μέλος εθελοντικής οργάνωσης’

‘Διερχόμενος’

‘Φοιτητής που παρακολουθεί τις καλές πρακτικές Δήμων’

‘Συχνάζω’

‘Συχνή επισκέπτρια’

‘πρώην Δημότης’

‘Κοντινή περιοχή’

2 0.3%Άλλο

‘Εκπρόσωπος Φορέα’

‘Παρακολουθώ τις δραστηριότητες του Δήμου’

‘Κάτοικος εικαστικού εργαστηρίου στην Κόνωνος’

‘Μένουν οι γονείς μου’

‘κάτοικος Ηλιούπολης με περιέργεια’
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ΔΗΜΟΤΗΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΑΛΛΟ

4

5

7



259 41.9%Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

150 24.3%

106 17.2%

72 11.7%

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Απόφοιτος Λυκείου

Απόφοιτος ΙΕΚ

16 2.6%Κάτοχος Διδακτορικού

11 1.8%Απόφοιτος Γυμνασίου

4 0.6%Απόφοιτος Δημοτικού

Εκπαίδευση

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

20 3.2%Οικιακά

82 13.3%

108 17.5%

35 5.7%

Συνταξιούχος

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Άνεργος

10 1.6%Μαθητής/Φοιτητής

120 19.4%Δημόσιος Υπάλληλος

239 38.7%Ιδιωτικός Υπάλληλος

Απασχόληση

4 0.6%Άλλο ‘Επιχειρηματίας’

‘Πρόεδρος Συλλόγου’

‘Λίγο πριν τη σύνταξη’

‘Ναυτικός’
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Ενότητα Α’: Γενικές Ερωτήσεις για τον 

Κανονισμό Καθαριότητας
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Γνωρίζετε τι ρυθμίζει ο Κανονισμός Καθαριότητας;

28.5% ΝΑΙ (176 απαντήσεις)

71.5% ΟΧΙ (442 απαντήσεις)

Γνωρίζετε κάποιες από τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κανονισμό

Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

19.7% ΝΑΙ (122 απαντήσεις)

80.3% ΟΧΙ (496 απαντήσεις)
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Για ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες παραβάσεων γνωρίζατε ότι προβλέπεται

πρόστιμο;
*δυνατότητα επιλογής παραπάνω από μιας απάντησης

Γνωρίζετε ότι στον Δήμο Βύρωνα εφαρμόζεται σύστημα διαλογής στην πηγή

ανακυκλώσιμων για τις εξής κατηγορίες: Α) χαρτί Β) μέταλλο Γ) πλαστικό Δ) γυαλί;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

425 68.8%Υπαίθρια διαφήμιση (χωρίς απαιτούμενη άδεια, αφισοκολλήσεις σε μη προβλεπόμενα σημεία)

412 66.7%

269 43.5%

297 48.1%

Περιττώματα ζώων (εγκατάλειψη σε δημόσιο/κοινόχρηστο χώρο)

Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων (απόρριψη απορριμμάτων από πεζούς, επιχειρήσεις, 

διοργανωτές υπαίθριων εκδηλώσεων κ.ά.)

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων/οικοπέδων (ακαθάριστοι χώροι με χόρτα ή σκουπίδια)

45 7.3%Δεν γνώριζα ότι προβλέπονται πρόστιμα

127 20.6%
Διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (ανάμειξη απορριμμάτων, απόρριψη 

απορριμμάτων σε άλλους κάδους από τους προβλεπόμενους)

528 85.4%Μπάζα (εγκατάλειψη ή εναπόθεση σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς κάδο ή άδεια)

0 0%Άλλο

91.4% ΝΑΙ (565 απαντήσεις)

8.6% ΟΧΙ (53 απαντήσεις)
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Θεωρείτε ότι οι πολίτες πρέπει να συντελούν στον έλεγχο και την τήρηση του

Κανονισμού Καθαριότητας, εφόσον διαπιστώνουν παραβάσεις;

13.1% ΟΧΙ (81 απαντήσεις)

86.9% ΝΑΙ (537 απαντήσεις)

28 4.5%Άλλο

174 28.2%

148 23.9%

Άλλοι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Καθαριότητας

Άλλοι εργαζόμενοι στο Δήμο σε τμήματα όπως αδειών καταστημάτων, υπεύθυνοι αδειών 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κτλ.

300 48.5%Προϊστάμενοι Διεύθυνσης Καθαριότητας

436 70.6%Ελεγκτές/επόπτες

Ποιοι από τους παρακάτω θεωρείτε ότι πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο

τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, και

την επιβολή προστίμων;
*δυνατότητα επιλογής παραπάνω από μιας απάντησης

‘Οι εργαζόμενοι καθαριότητας κάνουν την καταγγελία, 

η δημοτική αστυνομία ελέγχει την εγκυρότητα της 

καταγγελίας καθώς και τον υπαίτιο, η διεύθυνση της 

καθαριότητας επιβάλλει το πρόστιμο.’

‘ΟΛΟΙ!’

‘Υπάλληλοι του 

Δήμου ανεξαρτήτως 

τμήματος’

‘Ανεξάρτητος φορέας που 

δεν θα έχει έμμισθη σχέση 

με τον Δήμο’

‘Όλοι οι εργαζόμενοι στη Δ/νση

Καθαριότητας’

‘Δημοτική Αστυνομία’

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

‘Ειδικό τμήμα επίβλεψης Δημοτική Αστυνομία’

ΠΟΛΙΤΕΣ

‘Πολίτες’

ΔΗΜΟΣ

ΆΛΛΟ

‘Εμένα με ενδιαφέρει 

να μπαίνουν πρόστιμα 

όταν δεν τηρείται ο 

κανονισμός. Το ποιος 

θα τα βάλει δεν με 

ενδιαφέρει.’

‘Να είμαστε υπεύθυνοι από μόνοι μας χωρίς να μας 

"κυνηγάει" κάποιος’

‘Κάποιος ανεξάρτητος 

που να μην τα παίρνει και 

μην φοβάται ότι θα τον 

διώξουν’

‘Εισαγγελικοί και 

ανακριτικοί υπάλληλοι’

‘Ιδιώτες’

‘Δήμαρχος’

13

2

3
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ΕΠΩΝΥΜΑ, ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς πιστεύετε ότι οι πολίτες θα έπρεπε να γνωστοποιούν στον Δήμο Βύρωνα την

παράβαση;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 1.5%Άλλο

241 44.9%

7 1.3%

Ψηφιακή τυποποιημένη φόρμα στην ιστοσελίδα του Δήμου

Έντυπη τυποποιημένη φόρμα στο Δημαρχείο

78 14.5%Αποστολή Email

203 37.8%Τηλεφωνική επικοινωνία στη Διεύθυνση Καθαριότητας

Αν ναι, με ποιον τρόπο θα έπρεπε οι πολίτες να γνωστοποιούν στον Δήμο

Βύρωνα την παράβαση;
*δυνατότητα επιλογής μιας απάντησης

28 5.2%
Άλλο

320 59.6%
Ανώνυμα

189 35.2%
Επώνυμα

‘Να ενημερώνουν τη Δημοτική Αστυνομία’

‘Με όποιο τρόπο 

μπορεί ο κάθε 

πολίτης’

‘Εφαρμογή στο κινητό’

‘Με όλους τους παραπάνω’

‘Ηλεκτρονικά μέσα’

‘Δεν είμαι υποχρεωμένη’

‘Social media’

‘Θα πρέπει να παρέχονται πολλαπλοί τρόποι

επικοινωνίας, έτσι ώστε οι πολίτες να χρησιμοποιούν

εκείνον που μπορούν. Ιδιαίτερη μέριμνα για τους

ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές

υπηρεσίες ή ανάπηρους που δυσκολεύονται στη φυσική

πρόσβαση ή τη χρήση του τηλεφώνου (κωφοί)’.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ

ΑΛΛΟ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ/ΌΠΩΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ /ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

‘Όπως θέλει ο καθένας, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα’

3

3

2

21

4

3

‘Εξαρτάται από την περίπτωση και την τήρηση του 

κώδικα προσωπικών δεδομένων’



Ενότητα Β’: Καθαριότητα Κοινόχρηστων 

& Ιδιωτικών Χώρων
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Γνωρίζετε ότι η καθαριότητα των πεζοδρομίων από απορρίμματα/χόρτα/χιόνι

μπροστά από ιδιοκτησίες (κατοικίες ή επιχειρήσεις) είναι υποχρέωση των

αντίστοιχων υπευθύνων (ιδιοκτήτης, διαχειριστές πολυκατοικιών,

καταστηματάρχες);

63.9% ΝΑΙ (395 απαντήσεις)

36.1% ΟΧΙ (223 απαντήσεις)

Συμφωνείτε να μην επιτρέπεται η στάθμευση για ορισμένες ώρες, σε δρόμους

προκειμένου αυτοί να καθαρίζονται ή να πλένονται με ειδικό εξοπλισμό από το

Δήμο (πχ. σάρωθρα);

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

82.4% ΝΑΙ (509 απαντήσεις)

17.6% ΟΧΙ (109 απαντήσεις)
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Αν ναι, πόσο συχνά θεωρείτε ότι πρέπει να αδειάζουν οι δρόμοι από οχήματα,

προκειμένου να καθαριστούν;

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

11 2.2%
Άλλο

122
24%

168 33%

2 φορές το μήνα

1 φορά το μήνα

159 31.2%
1 φορά την εβδομάδα

49 9.6%
2 φορές την εβδομάδα

‘1 φορά το 6μηνο’

‘Όσο συχνά χρειάζεται, ανάλογα με τις 

συνθήκες και τη χρήση του κάθε δρόμου’

‘Μία φορά την εβδομάδα εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για το 

πάρκινγκ των αυτοκινήτων’

‘Η συχνότητα εξαρτάται από την εποχή και τη θέση του 

δρόμου. Πχ ένας δρόμος κοντά σε πάρκο μπορεί να 

χρειάζεται συχνό καθάρισμα το φθινόπωρο που 

πέφτουν τα φύλλα. Δρόμοι μπροστά σε σχολεία κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κτλ.’

‘1 φορά το 3μηνο’

Αν ναι, πόσο συχνά θεωρείτε ότι πρέπει να αδειάζουν οι δρόμοι από οχήματα,

προκειμένου να καθαριστούν;

4 0.6%
Τοπικός Τύπος

105
17%

50 8.1%

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου  (Facebook, Instagram)

Ιστοσελίδα του Δήμου

343 55.5%
Κορδέλες με σήμανση

273 44.1%
Μεταφερόμενες πινακίδες σήμανσης

SMS / Μήνυμα στο κινητό / Viber

11 1.8%
Άλλο

452 73.1%
Να υπάρχει συγκεκριμένο μηναίο πρόγραμμα ανά δρόμο

‘Πρώτα πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι κ πεζοδρόμια για να 

υπάρξει κίνητρο και μετά κάντε ότι θέλετε’

‘και όλους τους τρόπους για τις έκτακτες περιπτώσεις’

‘Να παρέχει δωρεάν στάθμευση ο Δήμος εκείνες τις ημέρες’

Πινακίδες στον δρόμο μια ή δύο μέρες πριν, σε 

συνδυασμό με δημοσίευση σε όλα τα μέσα που 

διαθέτει ο Δήμος (έντυπα, ηλεκτρονικά, ΜΚΔ).
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Θεωρείτε ότι πρέπει να ενταχθεί στις υποχρεώσεις του Δήμου η τοποθέτηση

κάδων μικροαπορριμμάτων με διαλογή στην πηγή (4 ρεύματα: χαρτί, πλαστικό,

μέταλλο, γυαλί);

89.6% ΝΑΙ (554 απαντήσεις)

10.4% ΟΧΙ (64 απαντήσεις)

Εάν ναι, σε ποια σημεία;
*δυνατότητα πολλαπλής επιλογής

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

300 54.2%

37 6.7%

Πεζόδρομοι

Άλλο

427 77.1%Πεζοδρόμια κεντρικών οδών

437 78.9%Πλατείες/ Άλση ‘Να είναι ενιαία οι κάδοι όπως στη Γερμανία και να 

καλύπτονται συγκεκριμένος αριθμός σε πολυκατοικίες 

ώστε να μην ξεχειλίζουν. Επίσης όσοι έχουν πυλωτή θα 

μπορούν να τα βάζουν εκεί και τη συγκεκριμένη μέρα 

ώρα που θα περάσει το απορριμματοφόρο να τα 

βγάζουν στο πεζοδρόμιο τους..’

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

‘Πολυσύχναστα σημεία με πολύ κόσμο’

2

ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 6

‘Στις στάσεις λεωφορείων, δημοτικής συγκοινωνίας και 

πλατείες/άλση’

‘Στάσεις λεωφορείων, σχολεία, γήπεδα και χώροι άθλησης’

‘Κοντά σε στάσεις, στην αγορά, στα σχολεία’

ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

‘Έξωθεν σχολείων’

3

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3

‘Έξω από κάθε πολυκατοικία’

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 7

‘Σε κάθε δρόμο’
‘Σε κάθε τετράγωνο’

Σε όλες τις γειτονιές’

ΑΛΛΟ

‘Αντικατάσταση όλων των σύμμεικτων κάδων με νέους 

4 ρευμάτων’

‘Σε κάθε δημόσια δομή και Σουπερ Μάρκετ’

‘Οπουδήποτε υπάρχει χώρος να σταματήσει κάποιος 

προσωρινά το αμάξι με alarm για να ξεφορτώσει τα 

ανακυκλώσιμα & να ανακοινώνονται με κάποιον τρόπο 

τα σημεία αυτά, ώστε να τα γνωρίζει κανείς.

16



16Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας για τη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα

Θεωρείτε ότι πρέπει να αυξηθεί το πρόστιμο για τα περιττώματα κατοικίδιων ζώων;

61.5% ΝΑΙ (380 απαντήσεις)

38.5% ΟΧΙ (238 απαντήσεις)

Θεωρείτε ότι πρέπει να υποχρεούνται οι συνοδοί κατοικιδίων να έχουν ένα

μπουκάλι νερό και να πλένουν τα σημεία ούρησης;

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

74.3% ΝΑΙ (459 απαντήσεις)

25.7% ΟΧΙ (159 απαντήσεις)
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Θεωρείτε ότι πρέπει να ενταχθεί στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που

χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους (καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος ή υπαίθριο στάσιμο εμπόριο) να έχουν κάδους

μικροαπορριμμάτων με διαλογή στην πηγή σύμφωνα με προδιαγραφές που θα

ορίζονται από τον Δήμο;

88.3% ΝΑΙ (546 απαντήσεις)

11.7% ΟΧΙ (72 απαντήσεις)

Θεωρείτε ότι πρέπει να ενταχθεί στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που

χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους (καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος ή υπαίθριο στάσιμο εμπόριο) να έχουν χωριστούς κάδους για

γόπες τσιγάρων (σταχτοδοχεία);

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

88.7% ΝΑΙ (548 απαντήσεις)

11.3% ΟΧΙ (70 απαντήσεις)
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Εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα στα ωράρια λειτουργίας λαϊκών αγορών;

15% ΝΑΙ (93 απαντήσεις)

85% ΟΧΙ (525 απαντήσεις)

Αν ναι, περιγράψτε μας το πρόβλημα και τι αλλαγές θα προτείνατε για τα

ωράρια λαϊκών αγορών.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

‘Να παραταθούν, έτσι ώστε να μπορούν 

να τις επισκεφτούν κι αυτοί που 

εργάζονται μέχρι πιο αργά!’

56 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
12 ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 8 ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

4

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 4

‘Να τελειώνουν νωρίτερα!’

‘Ημέρα Σάββατο ή καθημερινές με 

διευρυμένο ωράριο πχ έως 19:00 για 

εξυπηρέτηση εργαζομένων Σταθερά 

σημεία καθημερινών λαϊκών πρωί 

απόγευμα’

‘Όχι καθημερινές’

‘Ο δρόμος που γίνεται η λαϊκή πρέπει να 

παραδίδεται νωρίτερα στους πολίτες 

όπως γίνεται στους περισσότερους 

δήμους στις 17:00’

‘οι τουαλέτες που τους παραχωρούνται 

για χρήση την ημέρα της λαϊκής να 

έχουν ενα μόνιμο συγκεκριμένο μέρος 

για τοποθέτηση,ώστε να μην ενοχλούν 

άλλους..διότι τις πάνε όπου θέλουν για 

να κάνουν τη δουλειά τους..σε αυτό να 

είναι υπεύθυνος ο οδηγός που της 

προμηθεύει....διότι λένε δεν χωράμε στα 

στενά....ενώ τα φορτηγά των 

λαϊκατζήδων χωράνε...για το ωράριο 

καλό είναι ένα συγκεκριμένο ωράριο 

...με απόφαση του αρμοδίου τομέα..και 

να αναρτηθεί στην ταμπέλα που γράφει 

...λαϊκή.!’

‘Δεν τηρείται το ωράριο από κάποιους 

με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 

διαδικασία καθαρισμού και 

ελευθέρωσης της οδού’

‘καθαριότητα από τους ίδιους εμπόρους 

όσο τους επιτρέπεται’

‘Εμποδίζουν πολυσύχναστους δρόμους 

τις καθημερινές όπως πχ η Καραολή και 

Δημητρίου’

‘Πιο λίγες ή μία μόνιμη σε ένα δρόμο’

‘Να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας 

ως προς την ένταση’

‘Να γίνονται οι λαϊκές αγορές σε άλση ή 

πάρκα και πλατείες για να μην κλείνουν 

τους δρόμους.’

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 6

‘Πιο λίγες ή μία μόνιμη σε ένα δρόμο’

‘Το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί 

σχετικά με το ωράριο είναι η διατάραξη 

της κοινής ησυχίας από τους 

εργαζόμενους.’

‘δυσκολίες στο παρκάρισμα, αδυναμία 

παραλαβής ταχυδρομείου, θόρυβος σε 

ώρες κοινής ησυχίας, ρύπανση 

κοινόχρηστων χώρων’

‘δυσκολίες στο παρκάρισμα, αδυναμία 

παραλαβής ταχυδρομείου, θόρυβος σε 

ώρες κοινής ησυχίας, ρύπανση 

κοινόχρηστων χώρων.’

‘Να καταργηθούν. Βρώμα, φασαρία, 

κυκλοφοριακό, παρκάρισμα, 

εγκληματικότητα και πολλά άλλα. Να 

καταργηθούν ή να γίνονται μόνο σε 

σημεία που πραγματικά δεν ενοχλούν, 

όπως π.χ. στο θέατρο βράχων.’

ΑΛΛΟ 2

‘Δικό σας πρόβλημα!’
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Τι άλλα προβλήματα εντοπίζετε στον τρόπο λειτουργίας λαϊκών αγορών;

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

14 2.3%Άλλο

187 30.3%

171 27.7%

Επιβαρύνονται διαρκώς οι ίδιοι δρόμοι και θα έπρεπε να εναλλάσσονται οι θέσεις τους πιο 

συχνά

Δεν είναι κατάλληλοι οι δρόμοι που φιλοξενούνται / θα έπρεπε να βρεθούν εναλλακτικές 

καλύτερης τοποθεσίας

203 32.8%Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων μετά την ολοκλήρωση των λαϊκών αγορών

255 41.3%Δεν εντοπίζω κάποιο πρόβλημα

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

‘Το παρκάρισμα για να πας στη λαϊκή ή 

αν είσαι μόνιμος κάτοικος!’

3

‘Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 

εμπόρων λαϊκής’

‘Δεν υπάρχουν χώροι για να παρκάρουν 

τα φορτηγά και κλείνουν δρόμους και 

πεζοδρόμια’

ΔΓ/ΔΑ

‘Δεν  γνωρίζω’

2

‘Δεν έχω άποψη επί του θέματος’

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

‘Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, 

εφόσον γίνονται σε δρόμο κι όχι σε 

πάρκο’

3

‘Οι έμποροι στις λαϊκές αγορές κλείνουν 

με τα οχήματα τους σημεία των δρόμων 

που έχουν παρκινγκ οι πολυκατοικίες 

και έτσι εμποδίζουν την έξοδο 

αυτοκινήτων’

‘Δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα για την 

διέλευση των πεζών (ιδίως 

εμποδιζόμενων ατόμων) στους δρόμους 

περιμετρικά των λαϊκών. Χωροθετούνται

πάγκοι στις γωνίες των δρόμων, ενώ δεν 

εμποδίζονται στάθμευση και απόθεση 

εμπορευμάτων στα πεζοδρόμια. Οι πεζοί 

κινδυνεύουν πχ σε Φορμίωνος, 

Εμπεδοκλέους, Ιφικράτους, δρόμους 

εξαιρετικά επικίνδυνους λόγω της 

διέλευσης λεωφορείων και τρόλεϊ.’

ΧΩΡΟΣ-ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

‘Θα έπρεπε να γίνονται σε χώρους 

τετράγωνους ή κυκλικούς, εκτός 

αστικού ιστού (γήπεδα, πάρκα, κλπ) 

ώστε να μην διαταράσσεται ούτε η 

κοινή ησυχία, ούτε η καθαριότητα, ούτε 

η στάθμευση.’

3

Ενοχλούν τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Φράζουν τα πεζοδρόμια και οι 

άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο με τα 

καρότσια. Δεν ξέρω αν γίνεται 

ανακύκλωση καφασιών και άλλων 

υλικών συσκευασίας, βιοαποβλήτων.’

ΑΛΛΟ 3

‘Τα πάντα είναι πρόβλημα. Από τη 

ρύπανση, μέχρι την φοροδιαφυγή.’

‘Επικινδυνότητα. Κλέφτες περισσότεροι. 

Χρειάζεται ασφάλεια.’

‘Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν λαϊκές 

αγορές στους δρόμους. Θα έπρεπε να 

υπάρχουν σημεία, πλατείες πχ όπως στο 

εξωτερικό που να μην εμποδίζεται 

κυκλοφορία.’
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Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τις λαϊκές αγορές, σε σχέση με τα

παραπάνω;

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ -ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

‘Διευρυμένο ωράριο με πιθανότητα 

λειτουργίας το Σάββατο’

15

‘Να καταργηθούν’

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

‘Θεωρώ ότι οι λαϊκές αγορές θα ήταν 

καλό για όλους μας να γίνονται σε 

ανοιχτά σημεία πχ πλατείες. Ας είναι 

μικρότερος ο αριθμός των παραγωγών 

και των εμπόρων.’

63

‘Να γίνεται κυκλικά εναλλαγή ανά 

τετράμηνο, πχ Γενάρης - Απρίλη, Μάιος 

- Αύγουστος, Σεπτέμβρης-Δεκέμβρης σε 

διαφορετικούς δρόμους για να μην 

επιβαρύνονται μόνο δύο’

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΤΗΡΗΣΗ 

ΜΕΤΡΩΝ

‘Επίβλεψη κατά τη λήξη ωραρίου των 

λαϊκών αγορών και επιβολή προστίμου 

σε όσους από τους εμπόρους αφήνουν 

πίσω τους ακαθαρσίες’

9

‘να συμμετέχουν και οι έμποροι στη 

καθαριότητα των δρόμων’

‘Η καθαριότητα μετά από τις λαϊκές 

αγορές δεν είναι θέμα μείζονος 

σημασίας καθώς μπορεί να γίνει την 

επόμενη μέρα σε εργάσιμες ώρες με 

πλύση του δρόμου. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι οι λαϊκές αγορές δεν πρέπει να 

καθαρίζουν τον χώρο τους κατά την 

αποχώρηση. Θα πρέπει ένας ελεγκτής 

του δήμου να περνάει από την λαϊκή το 

πρωί και να μαζεύει τα στοιχεία των 

ιδιοκτητών καθώς και την τοποθεσία 

του πάγκου ενημερώνοντας ταυτόχρονα 

για την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν 

κατά την αποχώρηση. Αν διαπιστωθεί 

την επόμενη ημέρα που θα γίνει 

καθαριότητα ότι κάποιος πάγκος δεν 

συμμορφώθηκε, θα μπαίνει 

αποτρεπτική ποινή (ίσως την επόμενη 

φορά που θα εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης 

για συμμετοχή στη λαϊκή). Το μέγεθος 

της ποινής πρέπει να δρα αποτρεπτικά 

(ίσως με αύξηση σε επανάληψη ή 

απαγόρευση χρήσης του χώρου) ώστε 

να μην νομίζει ο ιδιοκτήτης ότι μπορεί 

απλά να πληρώνει την ποινή και να μην 

καθαρίζει.

’

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

‘Να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το 

πάρκινγκ των αυτοκινήτων των ατόμων 

που επισκέπτονται την λαϊκή αγορά’

4

‘Πριν σταθμεύσουν ξανά τα αυτοκίνητα 

στους δρόμους των λαϊκών αγορών να 

πραγματοποιείται σχολαστικό πλύσιμο 

με υδροφόρες και άλλα εργαλεία 

καθαριότητας’

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

‘Καλύτερη αστυνόμευση κατά τις ώρες 

λειτουργιάς των λαϊκών αγορών καθώς 

στα σημεία και τις ώρες όπου 

λειτουργούν έχουν παρατηρηθεί 

αυξημένοι αριθμοί ληστειών σε οικίες’

5

‘Να τηρείται ο νόμος: οι διαβάσεις και 

τα πεζοδρόμια να μένουν πάντα 

ελεύθερα από εμπόδια. Όχι χωροθέτηση

πάγκων η χημικών τουαλετών σε 

διαβάσεις και πεζοδρόμια, πάταξη της 

παράνομης στάθμευσης και διέλευσης 

οχημάτων μέσα από τις λαϊκές.’

ΟΧΙ 49

‘Να συνεχίσουν να γίνονται στα γνωστά 

σημεία’

‘Να δημιουργηθεί μία λαϊκή αγορά σε 

ένα δρόμο ή χώρο, που να λειτουργεί 

κάθε μέρα... Και οχι κάθε μέρα αλλού... 

Με υποδομές αποχέτευσης και ειδικά 

διαμορφωμένα κιόσκια’

‘Να γίνονται σε μεγάλα πάρκα, άλση’

‘Οπωσδήποτε αλλαγή των δρόμων ανά 6 

μήνες και όχι στο ίδιο δρόμο για 

ολόκληρες δεκαετίες! Μείωση 

δημοτικών τελών για τους κατοίκους 

που ταλαιπωρούνται σε δρόμους με 

λαϊκή αγορά!’

‘Ως προς την τοποθεσία, μια καλή λύση 

για να μην επιβαρύνεται οι δρόμοι είναι 

ο χώρος παρκιν του θεάτρου βράχων. 

Και εύκολο παρκιν και άνεση χώρου και 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε ένα 

χώρο που θα έπρεπε να αξιοποιηθεί 

γενικά καλύτερα. Αυτό θα ήταν μια 

αρχή.’

‘Σε ειδικούς χώρους όπως το διάζωμα 

στη Καραολή Δημητρίου’

‘Να γίνεται μόνο στην Μαγνησίας’

‘Μεταφορά λαϊκής στα σχολεία 

Ταταούλων’

ΑΛΛΟ

‘Να γίνεται και το χωριό παραγωγών 

κάθε μήνα’

13

‘Να υπάρχουν μικροί κάδοι 

απορριμμάτων δίπλα από κάθε πάγκο’

‘Αν δεν αλλάξουν, να επιδοτούνται όλοι 

οι κάτοικοι των περιοχών με στάθμευση 

σε πάρκινγκ της περιοχής από το δήμο.’

‘Θα ήταν όμορφο να έβαζε ο δήμος μια 

τέντα και να μην έχει ο κάθε έμπορος 

την δική του ομπρέλα’

‘Δεν πρέπει να κλείνουν δρόμοι. Η 

ταλαιπωρία για τους κατοίκους και η 

κίνηση που προκαλείται είναι άνευ 

προηγουμένου. Στην Αγγλία π.χ. 

υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι 

για πανηγύρια και λαϊκές αγορές.’

‘Να γίνει βιολογική λαϊκή’
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Απόσπασμα από την νομοθεσία "ΦΕΚ: Δομή και Ελάχιστο Περιεχόμενο Κανονισμού Καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄

Βαθμού"

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όλες οι ιδιοκτησίες, (κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι που χρησιμοποιούνται/κατοικούνται ή μη | κτήρια, κοινόχρηστοι χώροι,

και οικόπεδα) πρέπει να διατηρούνται καθαρές από τους υπευθύνους/ιδιοκτήτες, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από

τρίτους.

Ιδιοκτήτης οικοπέδου ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του,

υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του

ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας.

Ο Δήμος, μετά από σχετική γραπτή προειδοποίηση και αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας, μπορεί να προβεί σε καθαρισμό

ιδιόκτητων χώρων, και να χρεώσει τα έξοδα του καθαρισμού στον εκάστοτε υπεύθυνο.

Πώς αξιολογείτε τα προβλεπόμενα πρόστιμα για την καθαριότητα των ιδιοκτησιών;

164 26.5%Το πρόστιμο δε βοηθά

163 26.4%
Το πρόστιμο πρέπει  να αυξηθεί

291 47.1%Το πρόστιμο είναι επαρκές

Πώς αξιολογείτε τα προβλεπόμενα πρόστιμα για την καθαριότητα των οικοπέδων;

150 24.3%Το πρόστιμο δε βοηθά

178
28.8%

Το πρόστιμο πρέπει  να αυξηθεί

290 46.9%Το πρόστιμο είναι επαρκές

Παράβαση:

Ακάθαρτες ιδιοκτησίες, 

κατοικημένες ή όχι (μη περίφραξη 

ακαλύπτων, μη επαρκής ασφάλεια 

εισόδων, ακάθαρτοι κοινόχρηστοι 

χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων 

κλπ.)

Πρόστιμο: 200€,

Σε υποτροπή διπλασιάζεται

Παράβαση:

Ακάθαρτα οικόπεδα ή έλλειψη 

περίφραξης και αποψίλωσης

Πρόστιμο: 300€,

για οικόπεδα μέχρι ένα στρέμμα και 

προσαύξηση 150€ για κάθε 

στρέμμα
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Απόσπασμα από την νομοθεσία "ΦΕΚ: Δομή και Ελάχιστο Περιεχόμενο Κανονισμού Καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄Βαθμού"

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Υπαίθρια διαφήμιση είναι η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής, για την προώθηση

εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, όπως έντυπες, χειρόγραφες, φωτεινές και ηλεκτρονικές

διαφημίσεις σε όλους τους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.

Ο Δήμος καθορίζει, στα διοικητικά του όρια, επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να

τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων.

Σε κάθε υπαίθρια διαφήμιση πρέπει να αναγράφεται, σε εμφανές σημείο, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του

διαφημιστή ή του διαφημιζομένου και ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε.

Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την

προβολή υπαίθριας διαφήμισης, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που

τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις, των διαφημιζομένων και όσων μισθώνουν και εκμεταλλεύονται τους ως άνω

χώρους επιβάλλεται πρόστιμο.

Πώς αξιολογείτε τα υφιστάμενα πρόστιμα για τη ρύπανση από διαφημίσεις;

132
21.4%Το πρόστιμο δε βοηθά

168 27.2%
Το πρόστιμο πρέπει  να αυξηθεί

318 51.5%Το πρόστιμο είναι επαρκές

Παράβαση:

Ρύπανση με αφίσες, φέιγ βολάν, 

συνθήματα (εξαιρούνται τα πολιτικά)

Πρόστιμο: 500€

Με αεροπανό 1.000€

Βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά 1.500€

Παράβαση:

Εγκατάλειψη διαφημιστικών 

πινακίδων (υπολείμματα) ήτοι, κόλλες, 

σκισμένες αφίσες, απαράδεκτη 

εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό

Πρόστιμο: 5.000€

Παράβαση:

Πλαίσια ή διαφημίσεις αυθαίρετες σε 

κοινόχρηστους χώρους

Πρόστιμο: 2.000€.
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Απόσπασμα από την νομοθεσία "ΦΕΚ: Δομή και Ελάχιστο Περιεχόμενο Κανονισμού Καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού"

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο αποτελεί παράβαση και επισύρει

πρόστιμο.

Τα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, λοιπά οχήματα και μηχανήματα πάσης μορφής, που βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από

έναν (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Εφόσον

διαπιστωθεί η παράβαση από το Δήμο, ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση, το όχημα

απομακρύνεται και στον ιδιοκτήτη επιβάλλεται πρόστιμο.

Εντοπίζετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα στο

Δήμο Βύρωνα;

65.4% ΝΑΙ (404 απαντήσεις)

34.6% ΟΧΙ (214 απαντήσεις)
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Αν ναι, περιγράψτε το πρόβλημα και τι λύσεις θα προτείνατε.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ

‘Στην γειτονιά μου υπάρχει καμένο 

αυτοκίνητο 4 μήνες! Δεν ενδιαφέρεται 

κανείς!’

32

‘Αρκετά αυτοκίνητα, μεταφέρονται σε 

διαφορετικά σημεία, χωρίς πινακίδα, 

για να αποφύγουν την απόσυρση. 

ΚΑΝΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΑ 12 

ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΥΚΛΑ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΣΑΣ ΤΟ 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΕΠΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ.’

ΣΗΜΑΝΣΗ-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

‘Θα μπορούσαμε να το επισημαίνουμε 

ως παράπονο στην ιστοσελίδα του 

δήμου με φωτογραφία και αριθμό 

πινακίδας και να λαμβάνει ο Δήμος 

δράση μετά από εύλογο χρονικό 

διάστημα’

19

‘Υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα 

οχήματα πολύ καιρό χωρίς να έχουν 

απομακρυνθεί’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ / 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

‘Να σηκώσει γερανός όλα τα 

παρατημένα και τρακαρισμένα από 

τους δρόμους, ούτε μια βδομάδα δεν 

απαιτεί’

39

‘Υπάρχουν μόνιμα ακινητοποιημένα 

αυτοκίνητα τα οποία οι ιδιοκτήτες 

αλλάζουν θέση όταν μπαίνει το 

αυτοκόλλητο μέχρι την επόμενη φορά.. 

θα πρέπει να γίνεται καταγραφή σε 

βάση δεδομένων.’

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

‘Εποπτεία από την αρμόδια υπηρεσία 

καθαριότητας.’

16

‘Άμεση απομάκρυνση κατόπιν τριών 

ειδοποιήσεων’

‘Ανοιχτή γραμμή για το κοινό, άμεση 

απομάκρυνση παρατημένων’

‘Να εφαρμόζεται ο κανονισμός!’

‘Συχνές αυτοψίες στους δρόμους για 

εντοπισμό εγκαταλελειμμένων!’

‘Να σηκώνονται από την τροχαία’

‘Να τα συλλέγει ο Δήμος προς 

ανακύκλωση και τα έσοδα να μειώνουν 

τα δημοτικά τέλη’

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

‘Τα παρατημένα οχήματα πιάνουν 

θέσεις πάρκινγκ στην είδη 

πυκνοκατοικημένη περιοχή του δήμου 

και πρέπει να απομακρύνονται..’

27

‘Δεν λειτουργεί. Υπάρχουν μακροχρόνια 

οχήματα εγκαταλειμμένα τα οποία ποτέ 

δεν φρόντισε ο δήμος να 

απομακρυνθούν. Επίσης πολλά από 

αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται για 

κράτηση θέσεως παρκαρίσματος η ως 

αποθηκευτικός χώρος παρακείμενου 

καταστήματος!!!!!’

‘Να υπάρξει ενημέρωση διαστήματος 

10-15 ημερών, στο παρμπρίζ του 

αυτοκινήτου και μετά το πέρας του 

χρονικού αυτού διαστήματος να 

απομακρύνονται. Το ίδιο να ισχύει και 

για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν 

πινακίδες’

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

‘Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που 

αποτελούν πηγή ρύπανσης και 

μόλυνσης καθώς και κατάληψη 

οδοστρώματος που περιορίζει τον χώρο 

στάθμευσης για αλλά οχήματα

11

‘Καταλαμβάνουν χώρο και γίνονται 

εστίες μικροβίων, εμποδίζουν την 

καθαριότητα του συγκεκριμένου 

δρόμου.’

‘Απειλή για την δημόσια υγεία.’

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

‘Υπάρχουν παρατημένα αυτοκίνητα με 

πινακίδες γύρω από συνεργεία 

αυτοκινήτων. Να γίνεται διασταύρωση 

των πινακίδων σε σχέση με την πληρωμή 

τελών κυκλοφορίας και στάθμευσης 

όταν διαπιστώνεται ότι σταθμευμένο 

όχημα έχει να κινηθεί μεγάλο χρονικό 

διάστημα.

54

‘ Πρόκειται για κατάληψη χώρου που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Προτείνω 

προειδοποίηση και στη συνέχεια 

πρόστιμο που θα αυξάνεται με το χρόνο 

αν δεν συμμορφωθεί ο υπαίτιος.’

‘Να απομακρύνονται άμεσα..’

‘Υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα και 

ειδικά μοτοσυκλέτες που παραμένουν 

εγκαταλειμμένα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Αν και οι υπηρεσίες του 

Δήμου ενημερώνονται η απόκριση είναι 

αργή.’

‘δεν τα μαζεύει έγκαιρα και οι 

ιδιοκτήτες αλλάζουν θέση για να 

αποφύγουν την απόσυρση. Επίσης δεν 

γίνεται τακτικός έλεγχος ώστε να 

διαπιστώσουν εάν το όχημα έχει 

μετακινηθεί’

ΚΟΣΤΟΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 10

‘ Υπάρχουν παρατημένα οχήματα σε 

διάφορα σημεία, πχ στην διασταύρωση 

προς Καρέα. Να απομακρύνονται τα 

οχήματα και το κόστος απομάκρυνσης 

και φύλαξης να βαρύνει τους 

ιδιοκτήτες.’

ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΧΩΡΟΙ 

ΑΠΟΘΕΣΗΣ
12

‘Άμεση απόσυρση των οχημάτων και 

συγκέντρωση τους σε χώρο του δήμου 

για ένα διάστημα ώστε αν το 

αναζητήσει ο ιδιοκτήτης να το 

παραλάβει από εκεί, κατόπιν του 

χρονικού διαστήματος καταστροφή των 

οχημάτων.’

‘Να ορίσει ο Δήμος χώρο που να 

επιτρέπεται να μένουν τα οχήματα όταν 

οι ιδιοκτήτες πρέπει να λείψουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα πρόκειται για 

αρρώστους δημότες να το κάνουν 

συγγενείς τους.’



Ενότητα Γ’: Διαχείριση απορριμμάτων



26Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας για τη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα

Ενημερωτικό σημείωμα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Βύρωνα πρόκειται να εφαρμόσει άμεσα χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

από μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων (εστιατόρια, μαναβικά, σούπερ μάρκετ).

Παράλληλα, ο Δήμος ξεκινάει άμεσα πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής

βιοαποβλήτων από νοικοκυριά με καφέ κάδους στους οποίους, όσοι πολίτες το

ζητήσουν θα έχουν πρόσβαση με κλειδί, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα

τοποθετούνται κοινά απόβλητα.

Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος

διακριτής συλλογής βιοαποβλήτων σε καφέ κάδους (ακόμα και αν πρέπει να

διανύσετε μία μεγάλη απόσταση μέχρι τον κάδο)

57.1% ΝΑΙ (353 απαντήσεις)

42.9% ΟΧΙ (265 απαντήσεις)
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Ποια θεωρείτε την ιδανική χωροθέτηση των καφέ κάδων βιοαποβλήτων;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

21 3.4%Άλλο

69 11.2%Μεγαλύτεροι καφέ κάδοι, σε πιο μακρινές αποστάσεις

528 85.4%Μικροί καφέ κάδοι, σε κοντινές αποστάσεις

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

‘Συνδυασμός των ανωτέρω ανάλογα την 

περιοχή’

2

‘και τα 2’

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ 

ΣΗΜΕΙΑ

‘Μεγάλοι καφέ κάδοι, σε κοντινές 

αποστάσεις. Τα βιοαπόβλητα είναι το 

μεγαλύτερο μέρος των οικιακών 

απορριμμάτων και άρα αρκεί η 

(δοθέντος χρόνου) αναστροφή του 

μεγέθους των κάδων απορριμμάτων με 

τους κάδους βιοαποβλήτων.

5ΣΕ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

‘Μικροί κάδοι σε κάθε πολυκατοικία’

5

‘Στο σπίτι αρχικά και μετά σε κοντινές 

αποστάσεις’

‘Σύστημα πληρώνω όσο πετάω και 

διαλογή πόρτα πόρτα’

‘Ένας μεγάλος κάδος με 4 χωρίσματα , 

παντού , ώστε να αφήνουμε ξεχωριστά 

τον κάθε τύπο απορριμμάτων’

‘Επαρκώς μεγάλοι κάδοι σε κοντινές 

αποστάσεις.’

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

‘Είναι ότι πιο αντιαισθητικό υπάρχει 

στην καθαριότητα και με κλειδιά κλπ δε 

θα βγει άκρη.’

4

‘Να μην τοποθετηθούν καφέ κάδοι. Θα 

βρωμάνε!!!’

‘Έχουμε γεμίσει κάδους, είναι 

αντιαισθητικό...’

‘όχι άλλους κάδους, έχει γεμίσει ο 

Βύρωνας με κάδους’
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Συμφωνείτε κάποια ρεύματα απορριμμάτων να συγκεντρώνονται με πρόγραμμα 

(συγκεκριμένη μέρα και ώρα) και όχι κάθε μέρα και οποιαδήποτε ώρα;

79.8% ΝΑΙ (493 απαντήσεις)

20.2% ΟΧΙ (125 απαντήσεις)

Συμφωνείτε οι πολυκατοικίες με πυλωτές να υποχρεωθούν να τοποθετήσουν

κάδους διαλογής στην πηγή στον ιδιωτικό ακάλυπτο χώρο ή στο parking;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

67.8% ΝΑΙ (419 απαντήσεις)

32.2% ΟΧΙ (199 απαντήσεις)

Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται η χωροθέτηση κάδων διαλογής στην πηγή;

193 31.2%
Οργανωμένα σημεία απόθεσης όλων των ρευμάτων χωροθετημένα πιο αραιά 

ακόμα και αν πρέπει να διανύσω μεγαλύτερη απόσταση

425 68.8%
Μεμονωμένοι κάδοι διαφόρων ρευμάτων σε όσο το δυνατόν κοντινότερη 

απόσταση από την κατοικία μου
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Ποιους τρόπους θεωρείτε απαραίτητους για να γίνει η ενημέρωση των

δημοτών/νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την διαλογή στην πηγή των

απορριμμάτων;
*δυνατότητα επιλογής έως πέντε απαντήσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

143 23.1%
Προσωπική ενημέρωση από Σύμβουλο Καθαριότητας (ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου ανά 

γειτονιά)

298 48.2%

320 51.8%

341 55.2%

Ιστοσελίδα Δήμου

Φυλλάδιο σε σχολεία για να πάει και στους γονείς

Σήμανση πάνω στους κάδους

118 19.1%Τοπικές εφημερίδες/τοπικά διαδικτυακά μέσα

318 51.5%Φυλλάδιο/αφίσα ανά πολυκατοικία και διαχειριστή

341 55.2%Ενημερωτικό έντυπο πόρτα-πόρτα

18.3%113Τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία και ενημέρωση πολιτών

366Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 59.2%
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Εκτός από την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού από το Δήμο, και την

υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης πολιτών, με ποιους άλλους τρόπους

πιστεύετε ότι μπορεί να ενισχυθεί η διαλογή στην πηγή;
*δυνατότητα πολλαπλής επιλογής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

22 3.6%Άλλο

66 10.7%

143 23.1%

Να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, όταν ο όγκος των σύμμεικτων αποβλήτων ξεπερνά  τους στόχους 

του Δήμου

Να μειωθούν οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων

484 78.3%
Να δοθούν ανταποδοτικά στις γειτονιές με υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης (π.χ. εκπτωτικά 

κουπόνια, μικρά έργα για τη γειτονιά, μείωση δημοτικών τελών)

322 52.1%Να δοθούν κάδοι οικιακής κομποστοποίησης

ΚΑΔΟΙ

‘Να αυξηθεί η τοποθέτηση κάδων (μπλε) 

σύμμεικτων απορριμμάτων είναι 

ευκολία για τους Δημότες. Όπως σε 

άλλους Δήμους’

5

‘Να υπάρχουν επαρκείς κάδοι στις 

γειτονιές και με εμφανή σήμανση. Σε 

περίπτωση που οι υπεύθυνοι ελεγκτές, 

υπάλληλοι κλπ του Δήμου εντοπίζουν 

πολίτες που απορρίπτουν «ό,τι να’ναι, 

όπου να’ναι» να δίνονται πρόστιμα.’

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

‘Συνεχή ενημέρωση των κατοίκων για τα 

οφέλη της ανακύκλωσης. Το ζητούμενο 

είναι ο συνειδητοποιημένος πολίτης. 

Χρειάζεται ενημέρωση με σκοπό την 

μείωση παραγωγής αποβλήτων, 

απορριμμάτων καθώς και για την αξία 

της επανάχρησης’

4

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

‘Ιδανικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

κάθε "περιοχή/γειτονιά" με μία κλίμακα 

5 επιπέδων. Πχ: 1. Πολύ καλό 2. Καλό 3. 

Κανονικό 4. Κακό 5. Πολύ κακό Για 

κάποιο Χ διάστημα θα πρέπει να γίνεται 

συνεχόμενη ενημέρωση στους πολίτες 

με κάθε τρόπο. Να υπάρξει μια 

"περίοδος προσαρμογής" χωρίς 

πρόστιμό. Όταν περάσει η "περίοδος 

προσαρμογής" να αυξηθούν τα 

δημοτικά τέλη για τις κλίμακες 4. και 5., 

αρκεί να γίνεται ΠΟΛΥ εμφανές ο λόγος 

για τον οποίο αυξήθηκαν, με απώτερο 

στόχο να φτάσουν τουλάχιστον την 

κλίμακα 3. Στις περιοχές με κλίμακα 4. 

& 5. πρέπει να κάποιο τρόπο να 

ενημερωθούν ΣΙΓΟΥΡΑ όλοι οι κάτοικοί 

της, για τον λόγο της αύξησης των 

τελών. Ο λόγος που προτείνω 5 επίπεδα, 

είναι για να φάνει πιο εύκολα η πρόοδος 

από το "5. πολύ κακό" στο "4. κακό" για 

να παροτρυνθούν να συνεχίσου την 

προσπάθεια τους. Ο ίδιος λόγος είναι 

και για το αντίστροφο, όταν από το "1. 

Πολύ καλό" πηγαίνει στο "2. Καλό" να 

υπάρχει ένα καμπανάκι ότι έχουν 

"καθησυχαστεί". Αν υποθέσουμε ότι η 

κλίματα "3. Κανονικό" που δεν έχει 

καμία επιβάρυνση αλλά ούτε και κάποιο 

όφελος έχει έναν πολλαπλασιαστής Υ = 

1, τότε στην κλίματα "4. κακό" θα 

μπορούσε ο Υ να είναι 1.1, και στην 

κλίμακα "5. Πολύ κακό" ο Υ να είναι 1.2 

(Οι τιμές του Υ είναι τελείως πρόχειρες) 

(Ένα πιο απλοϊκό παρόμοιο σύστημα θα 

μπόρεσε να γίνει και με μια κλίμακα 3 

επιπέδων: 1. Καλό, 2. Κανονικό, 3. Κακό 

με προσαρμοσμένα οφέλη και 

αυξήσεις)’

5

‘Ενημέρωση για την απόσταση από τον 

στόχο του Δήμου στην ιστοσελίδα του’

‘Δεν γνωρίζω.’

‘Να δοθούν μικροί κάδοι διαλογής και 

κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε 

κάθε σπίτι μαζί με ενημερωτικά 

φυλλάδια για το τί βάζουμε στον κάθε 

κάδο, "οδηγίες χρήσης".’

‘Κατάργηση σύμμεικτων κάδων και 

υποχρεωτική ανακύκλωση’

ΔΓ/ΔΑ 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

‘Η προσπάθεια πρέπει να γίνεται ανά 

νοικοκυριό ή, έστω, ανά πολυκατοικία. 

Όταν το καθήκον μοιράζεται μεταξύ 

πολλών αγνώστων, η προθυμία 

μειώνεται. Σταδιακά πρέπει να 

μεταβούμε σε ένα σύστημα κάδων με 

κλειδί και χρέωση των νοικοκυριών 

ανάλογα με την ποσότητα των 

απορριμμάτων που παράγουν.’

2

‘Συμμετοχή επιχειρήσεων 

(ενημερώνοντας πολίτες για την σωστή 

διαλογή, κάνοντας οι ίδιες διαλογή, 

υλοποιώντας δικά τους συστήματα 

επαναχρησιμοποίησης/συλλογής 

ανακυκλώσιμων)’

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

‘Να αυξηθούν τα σημεία ανακύκλωσης 

ώστε να μη χρειάζεται να διανύουμε 

μεγάλη απόσταση απλά και μόνο για να 

πετάξουμε τα σκουπίδια. Εκεί που 

υπάρχει ένας κάδος σύμμεικτων ανά 

πολυκατοικία, ας μειωθούν και ας 

μπουν μικρότεροι σταθμοί ανακύκλωσης 

(μικρότερης χωρητικότητας κάδοι) να 

ενθαρρυνθεί η διαλογή.’

3

‘Να γίνεται συχνή αποκομιδή ώστε να 

υπάρχει πάντα χώρος στους κάδους.’
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πώς αξιολογείτε τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τους πολίτες για την διαχείριση

και διαλογή των απορριμμάτων;

198 32%Το πρόστιμο δε βοηθά

107 17.3%
Το πρόστιμο πρέπει  να αυξηθεί

313 50.6%Το πρόστιμο είναι επαρκές
Παράβαση:

Εναπόθεση βλαστικών (πράσινων) 

αποβλήτων, επί του πεζοδρομίου ή 

του οδοστρώματος, χωρίς 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα 

ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν 

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από 

την απόθεσή τους

Πρόστιμο: 300€

Πώς αξιολογείτε τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τους πολίτες για την διαχείριση

και διαλογή των απορριμμάτων;

196 31.7%Το πρόστιμο δε βοηθά

110 17.8%
Το πρόστιμο πρέπει  να αυξηθεί

312 50.5%Το πρόστιμο είναι επαρκές

Παράβαση:

Εναπόθεση ανάμεικτων αστικών 

αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης 

ή κάδους βιοαποβλήτων ή εναπόθεση 

βιοαποβλήτων σε κάδους 

ανακύκλωσης, αποβλήτων 

ανακύκλωσης σε κάδους 

βιοαποβλήτων ή σύμμεικτων 

αποβλήτων

Πρόστιμο: 500€

Παράβαση:

Εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός 

των κάδων μηχανικής αποκομιδής και 

λοιπών μέσων προσωρινής 

αποθήκευσης

Πρόστιμο: 300€

Παράβαση:

Καταστροφή ή μετακίνηση κάδων

Πρόστιμο: 300€.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πώς αξιολογείτε τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις για την

διαχείριση και διαλογή των απορριμμάτων;

146 23.6%Το πρόστιμο δε βοηθά

215 34.8%
Το πρόστιμο πρέπει  να αυξηθεί

257 41.6%Το πρόστιμο είναι επαρκές

Παράβαση:

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου 

χαρτόκουτων και συσκευασιών

Πρόστιμο: 150€

Παράβαση:

Εναπόθεση εκτός των κάδων 

αποβλήτων ή συσκευασιών και 

χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από 

εμπορικά καταστήματα

Πρόστιμο: 200€

Παράβαση:

Απόρριψη μαγειρικών ελαίων από 

επιχειρήσεις εστίασης στο 

αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα 

απορροής

Πρόστιμο: 500€.
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Ενημερωτικό σημείωμα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Για τα ογκώδη απορρίμματα (π.χ. έπιπλα, στρώματα, κλαδέματα) οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν με

την Υπηρεσία Καθαριότητας τηλεφωνικά, για να κανονίσουν την αποκομιδή τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα

ογκώδη απορρίμματα να βγουν από το σπίτι ή την επιχείρηση, εάν δεν ενημερώσει η Υπηρεσία Καθαριότητας για την

ώρα και την ημέρα που θα γίνει η αποκομιδή.

Για τους παραβάτες, προβλέπεται πρόστιμο:

300€ για κλαδέματα και

500€ για έπιπλα, στρώματα, συσκευές. 

Διαδικασία απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων Δήμου Βύρωνα

Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει η παραπάνω διαδικασία απόρριψης ογκωδών

αποβλήτων;

30.6% ΝΑΙ (189 απαντήσεις)

69.4% ΟΧΙ (429 απαντήσεις)

https://www.dimosbyrona.gr/article.php?cat=588
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Και αν ναι, τι προτείνετε;

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

‘Πιο γρήγορη ανταπόκριση της υπηρεσίας. Μπορεί να 

χρειάζεται συλλογή των αντικειμένων την ίδια μέρα, 

για πρακτικούς λόγους, π.χ. μετακόμιση.’

13ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13

‘Πιο συχνά δρομολόγια’

‘Η διαδικασία στην βάση της είναι σωστή, πρέπει όμως να 

ενισχυθεί η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου καθώς τις 

περισσότερες φορές δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με 

αυτήν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.’

‘Να υπάρχουν δρομολόγια περισυλλογής τακτικά 

και προγραμματισμένα.’

‘Συγκεκριμένες μέρες της βδομάδας για τα ογκώδη 

αντικείμενα.’

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

‘Τα έπιπλα που είναι σε καλή κατάσταση μπορεί 

κάποιος άλλος να τα χρειάζεται οπότε δεν θα 

έπρεπε να υπάρχει πρόστιμο για κάτι τέτοιο ή θα 

έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση για αυτό το 

ενδεχόμενο..’

2

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 12

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 40

‘Άμεση ανταπόκριση.’

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

‘Οριοθέτηση ειδικών χωρών. 

Τακτική αποκομιδή με μεγάλα οχήματα του δήμου’

16

‘Να υπάρχει και μόνιμος χώρος όπου οι πολίτες θα 

μπορούν να εναποθέτουν ογκώδη για καταστροφή 

ή επαναχρησιμοποίηση.’

ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ

‘Εκ του αποτελέσματος δεν λειτουργεί αφού είναι 

σύνηθες φαινόμενο να αφήνουν τα ογκώδη.   Να υπάρχει 

επόπτης ή και οι υπάλληλοι των απορριμματοφόρων να 

καταγραφούν που υπάρχουν ογκώδη για να 

απομακρύνονται.’

16

‘Προτείνω τον καθημερινό έλεγχο για ογκώδη 

απορρίμματά από υπαλλήλους της καθαριότητας 

και την συλλογή των απορριμμάτων από αυτούς’

‘Τα ογκώδη να βγαίνουν την ημέρα του 

ραντεβού κι όχι απλώς μετά την επικοινωνία’

‘Ραντεβού ώστε τα ογκώδη να μαζεύονται τη στιγμή που 

τα βγάζει ο ιδιοκτήτης. Αλλιώς ενοικίαση κάδου που θα 

τον παρέχει ο Δήμος..’

‘Πρέπει να δίνεται από τον δήμο σαφής μέρα και ώρα 

παραλαβής.’

‘Καταρχάς χρειάζεται μείωση των προστίμων και φυσικά 

η επιβολή τους. Ποιος ο λόγος ύπαρξης προστίμων αν 

αυτά δεν επιβάλλονται. Στην ουσία, ο δημότης να 

υποχρεώνεται να γνωστοποιεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικά 

ή τηλεφωνικά για την επικείμενη απόρριψη ογκωδών 

αντικειμένων. Ο Δήμος να δεσμεύεται ότι θα 

ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 

π.χ.48 ωρών. Αν παρέλθει το 48ωρο δεν επιβάλλεται 

πρόστιμο. Επίσης ο Δήμος να παρέχει την δυνατότητα 

έναντι αντιτίμου της άμεσης παραλαβής και απόρριψης 

ογκωδών αντικειμένων.’

‘Να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και πρόστιμο στους 

παραβάτες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται έλεγχος και ο 

καθένας πετάει παλιά έπιπλα, σαβούρα και κλαδέματα 

στο δρόμο, και μένουν για πολλές ημέρες’

‘Επόπτες σε καθημερινή βάση και πρόστιμο.’

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 10

‘Τηλεφωνικό κέντρο για επικοινωνία, γρηγορότερη 

ανταπόκριση, κανονισμένα ραντεβού..’

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

‘Να υπάρχει σχετική φόρμα στο site του Δήμου, όπου 

οι δημότες θα συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία 

(Ονοματεπώνυμο, Οδό, Τηλέφωνο, Περιγραφή 

αντικειμένων) και να επικοινωνεί η Υπηρεσία 

καθαριότητας μαζί τους για να κανονίσουν την 

αποκομιδή τους..’

23

‘Να διαμορφωθεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής 

ώστε αν κάτι δεν χρειάζεται να πεταχτεί να 

διατίθεται και στην ίδια πλατφόρμα να 

ενημερώνεται ο δήμος ώστε να απομακρύνει τα 

ογκώδη’

‘Επειδή δεν απαντούν πάντα τα τηλέφωνα της 

Υπηρεσίας, δημιουργία ειδικής φόρμας δήλωσης 

ογκωδών απορριμμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου ή 

υιοθέτηση πλατφόρμας (πχ Novoville) με εφαρμογή σε 

smartphones για την άμεση δήλωση πρόθεσης 

απόρριψης ογκωδών. Και αν η αρμόδια υπηρεσία δεν 

απαντήσει στο αίτημα εντός 48 ωρών, απώλεια 

δικαιώματος επιβολής προστίμου στο δημότη με 

ευθύνη του υπαλλήλου υποδοχής αιτημάτων

‘Τα ραντεβού να ορίζονται ηλεκτρονικά και να είναι 

άμεση η αποκομιδή 24-48h’



Ενότητα Δ’: Πρόληψη –

Επαναχρησιμοποίηση & Εθελοντισμός
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Ποιες δράσεις πρόληψης πρέπει να εφαρμόσει ο Δήμος;
*δυνατότητα πολλαπλής επιλογής

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

19 3.1%Άλλο

304 49.2%

276 44.7%

Αξιολόγηση και σήμανση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν δράσεις πρόληψης (πχ.χ πώληση 

προϊόντων χωρίς συσκευασία)

Εφαρμογή προγραμμάτων με το σύστημα ‘πληρώνω όσο πετάω’

356 57.6%
Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών

427 69.1%Δημόσιες βρύσες (με πόσιμο νερό)

‘Οδηγική παιδεία, σημεία για συλλογή 

ρούχων και λοιπών πραγμάτων για 

άπορους, κάδους ανακύκλωσης 

ρούχων’

ΚΑΔΟΙ

‘Περισσότεροι κάδοι, συνέπεια του 

Δήμου’

2 ΠΡΟΣΤΙΜΑ

‘Χρήματα από πρόστιμα στην διόρθωση 

των δρόμων και των ζημιών στο δήμο 

και της καθαριότητας και λήψης 

δράσεων δασοπυρόσβεσης και 

καθαρισμού του περαστικού δάσους’

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3

‘Να αρχίσει να ελέγχει ουσιαστικά τους 

παραβάτες με πρόστιμα’
‘Συνεχής ενημέρωση στα σχολεία γιατί 

όλα ξεκινούν από την παιδεία’

‘Προγράμματα Δημιουργικής 

Ενημέρωσης στα σχολεία’

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

‘Να καθαρίζει ο Δήμος τις γειτονιές μας 

για να είμαστε κι εμείς ευχαριστημένοι 

δημότες και να βοηθάμε το Δήμο. Στη 

γειτονιά μου, Αναπηρικά, κάνουμε 

μήνες να δούμε καθαριότητα και 

μάλιστα όταν υπάρχει οδοκαθαριστής 

καθαρίζει μόνο τη μία πλευρά του 

δρόμου κι αυτή όπως-όπως. Πάγιο 

πρόβλημα ετών σε εμάς εδώ’

3

‘Δημιουργία, επισκευή , και καθημερινή 

καθαριότητα ακόμη και με χρήση νερού 

όλων των πεζοδρομίων’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

3

‘Κερδίζω όσο φροντίζω’

‘Πρόγραμμα τρόπων μείωσης οικιακών 

απορριμμάτων’

‘Να υπάρχει φωτισμός ,να αλλαχτούν οι 

λάμπες οι κεντρικές με λάμπες που 

λειτουργούν από το φως της μέρας ,και 

πεζοδρόμια. Όχι με λακκούβες.’

ΑΛΛΟ
5

‘Προγραμματισμός 

μπαζάρ/διοργανώσεων για 

μεταπώληση/δωρεά/ανταλλαγή 

χρησιμοποιημένων αντικειμένων σε 

καλή κατάσταση..’

‘Σήμανση σε καταστήματα που έχουν 

βρεθεί να είναι παράνομα’

‘Δημοτικές τουαλέτες’

‘Επιπλέον των παραπάνω τρόπων: 

Έντυπα σε κάθε πολυκατοικία με τους 

βασικούς κανόνες & πρόστιμα, με τα 

απαραίτητης links για λεπτομέρειες.’
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Ο Δήμος Βύρωνα σκοπεύει να χαρτογραφήσει και να αναδείξει επιχειρήσεις και

φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση (π.χ.

επισκευές, πώληση μεταχειρισμένων ειδών, ανταλλαγή εξοπλισμού).

Ποιες επιχειρήσεις γνωρίζετε εντός των ορίων του Δήμου Βύρωνα;

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Από τις απαντήσεις, συγκεντρώθηκαν 15 επιχειρήσεις. Δεν θα δημοσιευθούν λόγω

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα δημοσιευθούν έπειτα από προσωπική

επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

Θα θέλατε ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις να

εφαρμόσει πιλοτικά δράσεις πρόληψης: πχ. οριστική κατάργηση πλαστικών

σακουλών, οριστική κατάργηση ποτηριών μιας χρήσης σε take away καφέ);

73.6% ΝΑΙ (455 απαντήσεις)

26.4% ΟΧΙ (163 απαντήσεις)
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Έχετε να προτείνετε κάποια άλλη δράση για την πρόληψη;

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ

‘Κατάργηση πλαστικής σακούλας και προτροπή 

χρήσης πάνινης σακούλας, έκπτωση 

καφέ/ροφημάτων με προσωπικό θερμός και όχι 

ποτήρι μιας χρήσης, χύμα τρόφιμα/μπαχαρικά. ’

45

ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΡΟΣΤΙΜΑ

‘Να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για κάθε δράση και 

εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο 

κυρώσεων για εκείνους που παραβαίνουν τα 

αυτονόητα’

7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

‘Ενημέρωση / Ημερίδες στα σχολεία’

30

‘Ανταλλακτικό παζάρι μια φορά την εβδομάδα’

‘Χάρτινες σακούλες παντού χωρίς χρέωση 

για τους πολίτες, από ανακυκλωμένο υλικό’

‘Χαρτοσακούλες και στις λαϊκές αγορές 

χωρίς επιβάρυνση των πολιτών.’

‘Να αυξηθούν τα σημεία δωρεάς ή 

ανακύκλωσης παλιών ρούχων, παπουτσιών, 

συσκευών, αντικειμένων γενικά.’

‘Όλα ξεκινάνε από την παιδεία και ιδιαίτερα από τα 

παιδιά. Επίσης γενικά καλύτερες δράσεις είναι 

αυτές που κερδίζει κάτι ο δημότης (προφανώς τα 

πρόστιμα δεν λειτουργούν)’

‘Ενημέρωση για την ακριβή διαδικασία που 

ακολουθείται από τη στιγμή που φεύγουν τα 

απορρίμματα για ανακύκλωση. Πού ακριβώς πάνε; 

Πώς & πότε ανακυκλώνονται; Ποιος κάνει την 

ανακύκλωση; Ιδιώτης; Κράτος; Παράγεται ενέργεια; 

Αν η διαδικασία ικανοποιεί τον πολίτη, τότε θα 

συνεχίσει να κάνει ανακύκλωση & να ενδιαφέρεται’

‘Ενημέρωση για την μείωση κατανάλωσης 

τροφίμων.’

‘Περισσότερη και αναλυτικότερη πληροφόρηση των 

δημοτών. Καλύτερη και εμφανέστερη σήμανση.’

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

‘Να γίνει ο Δήμος πρότυπο καθαριότητας κ 

εικόνας σε όλους τους χώρους. Έτσι ώστε να 

ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης και να σεβαστεί 

αυτούς που τον σέβονται.’

11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

‘Να ενισχυθούν οι κάδοι σε κάποιες γειτονιές δεν 

υπάρχουν. Θα μπορούσε σε μια πλατφόρμα στο 

σαιτ του δήμου να γίνει χαρτογράφηση των 

κάδων και του τι μπορούμε να πετάξουμε, ώστε 

να επιλέγουμε των πιο κοντινό.’

15

‘Μείωση τελών σε επιχειρήσεις που 

καταργούν πλαστικά μιας χρήσης και άλλες 

μη ανακυκλώσιμες συσκευασίες’

‘Πρόγραμμα για μείωση αποβλήτων τροφίμων -

συνεργασία επιχειρήσεων εστίασης, 

οπωροπωλείων κλπ. με κοινωνικές δομές του 

Δήμου’

‘Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων’

‘Ένα καλό βήμα για την πρόληψη είναι να 

εφαρμόζονται όντως όλα αυτά τα πρόστιμα που 

προβλέπονται για την απόρριψη των σκουπιδιών και 

άλλων ειδών απορριμμάτων. Διότι πέραν του ότι 

είναι άγνωστα σχεδόν σε όλους δεν υπάρχει 

εφαρμογή άρα κανένας κίνδυνος για τον 

παραβάτη. ’

‘Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης 

και επιδιόρθωσης υλικών

’

‘Δωρεάν διανομή οικιακού κάδου και σακούλας 

για τα οργανικά απορρίμματα νοικοκυριών, 

σύστημα επιβράβευσης πολιτών σε συνεργασία 

με τα καφέ και εστιατόρια της περιοχής όταν 

πηγαίνουν πολίτες με επαναχρησιμοποιούμενο 

ποτήρι ή σκεύος φαγητού για να αγοράσουν 

καφέ, σνακς, φαγητό..’

‘Νομίζω πως με κάδους ανακύκλωσης και 

κομποστοποίησης σε κάθε πολυκατοικία, 

σταδιακά οι πολίτες θα ευαισθητοποιηθούν και 

δε θα προτιμούν τα πλαστικά. Γενικότερα θα 

υιοθετήσουν μια πιο πράσινη αντίληψη’

‘Οικιακοί κομποστοποιητές’ 
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Τι κίνητρα πιστεύετε ότι πρέπει να δοθούν από το Δήμο Βύρωνα σε υπάρχουσες

ή/και νέες επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν υπηρεσίες ή παροχές για την

ανακύκλωση, και την επαναχρησιμοποίηση υλικών (πχ. ρούχα από δεύτερο χέρι)

ή/και δράσεις πρόληψης;

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

‘Φοροελαφρύνσεις, διαφήμιση δωρεάν, 

η οποιοδήποτε άλλο bonus πχ δωρεάν 

είσοδο σε συναυλίες μουσεία!’

31 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

‘Θα πρέπει να μάθει καθένας να κάνει 

αυτό που πρέπει χωρίς να τού δίνονται 

κίνητρα. Αλλιώς η προσπάθεια δεν έχει 

νόημα.’

6

‘Οικονομικά κίνητρα και προώθηση της, 

προβολή της επιχείρησης στα νέα του 

δήμο’

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ

‘Ένας ειδικός χώρος. Όπου είτε θα 

μπορείς να ανταλλάξεις είδος με είδος 

είτε μπορείς να το παρέχεις εκεί αν δεν 

σου είναι πλέον χρήσιμο και να τους 

δίνουν κάποιο κουπόνι για ψώνια για τα 

μαγαζιά της αγοράς του Βύρωνα’

6

‘Να ξεκινήσει εκπαίδευση από το 

σχολείο καταρχάς ώστε να φτάσουμε 

στο σημείο να μην χρειάζεται κίνητρα 

αλλά να θεωρείται δεδομένο. Τα παιδιά 

μπορούν με τη σειρά τους να 

εκπαιδεύσουν τους γονείς επί του 

θέματος’

ΠΡΟΣΤΙΜΑ-

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
2

‘Τίποτα. Κανένα κίνητρο. Δε θα έπρεπε 

ο Δήμος να τους δίνει κίνητρα. Με 

αυστηρότερα πρόστιμα και περισσότερο 

έλεγχο, όλοι θα γίνουν ξαφνικά πιο 

οικολογικοί.’

‘Οικονομική επιδότηση (τουλάχιστον τον 

1ο χρόνο λειτουργίας), πρόγραμμα 

ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη και 

λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.’

ΜΕΙΩΣΗ/ΑΠΑΛΟΙΦΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

‘Μείωση φόρων και επιπλέον προνόμια 

αναλόγως της ποσότητας 

ανακυκλωμένου υλικού μέσα από ένα 

νομοθετικό πλαίσιο χωρίς 

"παραθυράκια".

95

‘Μείωση δημοτικών τελών στοχευμένα

εφόσον επιτυγχάνονται στόχοι και 

ανάλογα με την απήχηση στους πελάτες 

των δράσεων που υλοποιούνται’.

‘Ελάφρυνση/ κατάργησε δημοτικών 

τελών για 1-2 χρόνια από την έναρξη 

της επιχείρησης, αλλά με ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

την σχετική δραστηριότητα για όσο 

διάστημα ισχύει η ελάφρυνση.’.

‘Επιβράβευση με πόντους που θα 

αναλογούν σε έκπτωση δημοτικών 

υποχρεώσεων ή και δημοτικές παροχές’.

‘Ποσοστό από το κέρδος της 

ανακύκλωσης, τόσο στις επιχειρήσεις 

όσο και στους πολίτες’.

‘Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι 

χώροι και εκτός ωραρίου δημοσίου, π.χ. 

το Σάββατο το πρωί κυρίως για ρούχα 

από δεύτερο χέρι, που θα μπορούν 

άστεγοι ή άνθρωποι με χαμηλό 

εισόδημα να τα χρησιμοποιούν.

‘Κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση 

υλικών δεν υπάρχουν, θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν "δημοτικά σημεία 

επανάχρησης υλικών" όπως ρούχων, 

παιχνιδιών, κομματιών ξύλου ή 

πλαστικού κλπ.’

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ- ΠΡΟΒΟΛΗ

‘Όσες επιβεβαιωμένα συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα να επιβραβεύονται με 

μείωση τελών ,με ειδική σήμανση ότι 

συμμετέχει στο πρόγραμμα ,αλλά και 

δημοσίευση των ονομάτων των 

συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του 

Δήμου’

28

‘Λογιστικά κίνητρα. Δηλαδή δωρεάν 

διαφήμιση σε πολίτες μέσω εφαρμογής 

του δήμου που θα σηματοδοτεί 

επιχειρήσεις στις οποίες δημότες που το 

επιθυμούν μπορούν να εκμεταλλευτούν 

το μειωμένο κόστος’.

‘Ο Δήμος Βύρωνα θα μπορούσε να 

παρέχει δωρεάν διαφήμιση στις 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις μέσω του 

site, social media κλπ.’.
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ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

‘Να γίνονται μπαζάρ για μεταχειρισμένα 

αντικείμενα από τους κατοίκους με τη 

βοήθεια του δήμου μια φορά τον μήνα 

ανά γειτονιά ή σε 2 κεντρικά σημεία.’

4 ΣΗΜΑΝΣΗ

‘Ειδική σήμανση στις επιχειρήσεις’

2ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

‘επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης 

και οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο 

θα αλληλεπιδράσουν με το σύστημα της 

επιχείρησης. Επίσης τρόπους 

αλληλεπίδρασης με άλλες αντίστοιχες 

επιχειρήσεις για τη διακίνηση υλικών ή 

ομογενοποίηση των τρόπων 

ανταπόδοσης προς τον πελάτη.’

6

‘μείωση τελών, ειδικό σήμα’

ΑΛΛΟ 6

‘ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΧΕΡΙ? ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΚΟ 

= (ΜΙΖΕΣ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ) - ΤΑ 

ΑΡΧΙΚΑ’

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

‘Καθαρός και επισκευασμένα δήμος, 

βιώσιμος’

2

‘Να λυθούν τα θέματα καθαριότητας 

προτού φτάσουμε στα κίνητρα ’.

‘Σημαντικό είναι να μπορούν π.χ. να 

πουλάνε φαγητό που είναι έτοιμο για 

λήξη ή που έχει περισσέψει σε 

εστιατόρια σε καλύτερη τιμή χωρίς να 

τους σταματάνε κανονισμοί. Και μια 

λίστα για προώθηση τέτοιων εταιρειών 

είναι μια καλή αρχή’.

‘.Όσες επιβεβαιωμένα συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα να επιβραβεύονται με 

μείωση τελών ,με ειδική σήμανση ότι 

συμμετέχει στο πρόγραμμα ,αλλά και 

δημοσίευση των ονομάτων των 

συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του 

Δήμου.’

ΔΓ/ΔΑ

‘Δεν γνωρίζω’

3

‘οι κάδοι ανακύκλωσης παραβιάζονται 

από τους Ρομά και Πακιστανούς..που 

σπάνε και τα καπάκια..και κανείς δεν 

τους ενοχλεί...

‘ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ 

ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ 

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ 

ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.’

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ –

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

‘Παροχή εξοπλισμού για διευκόλυνση 

διαλογής στην πηγή ή μικρού κάδου 

κομποστοποίησης στους εργαζόμενους 

της επιχείρησης για τα σπίτια τους. Από 

αυτούς εξαρτάται η επιτυχία του 

οποιοδήποτε προγράμματος.

9

‘Περισσότερα σημεία ανακύκλωσης 

ηλεκτρικών συσκευών’

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 17

‘Προώθηση στους δημότες ώστε να 

ψωνίζουν συχνότερα από αυτές τις 

επιχειρήσεις, ίσως με κάποιο 

πρόγραμμα ανταμοιβής όπου οι 

δημότες θα συλλέγουν πόντους για κάθε 

αγορά από τα καταστήματα. Μείωση 

δημοτικών τελών.’

Ξεχωριστή χρέωση για συσκευασίες από 

γυαλί, ή/και αλουμίνιο στα σούπερ 

μάρκετ & πίστωση του ποσού στον 

πελάτη για αγορές (αφαίρεση από τον 

λογαριασμό του).’



41Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας για τη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Σε ποιο χώρο ή χώρους θα μπορούσε να εγκατασταθεί ένα Κέντρο Δημιουργικής

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) στον Δήμο Βύρωνα; (πχ. χώρους

ιδιωτικούς, δημοτικούς, τι έκταση κλπ.)

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

‘Ιδιωτικούς’

‘Σε ιδιωτικό χώρο

Πάρκα και παρκινγκ μεγάλων 

καταστημάτων’

‘Έναν χώρο εγκαταλελειμμένο, Ένα σπίτι 

πχ που το έχουν αφήσει έτσι κ τρώει 

τσάμπα χώρο.

ιδιωτικός χώρος 1000 τετραγωνικά 

μέτρα’

‘Παλαιές οικοδομές ακατοίκητες, 

εγκαταλειμμένα οικόπεδα. Ανάλογα με 

την έκταση και η χρήση.’

7

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΙ

‘Ιδιωτικούς και δημοτικούς’

4

ΔΗΜΟΣΙΟΙ/ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ

‘Δημοτικούς σε έκταση πάνω από 500 

τετρ. Μέτρα’

‘Σε δημοτικούς χώρους, σε 

ενοικιαζόμενους από το Δήμο ή σε 

παραχωρούμενους στον Δήμο’

‘Στο Άλσος της Αγίας Τριάδος, στο Άλσος 

απέναντι από το νεκροταφείο’

‘Στο Δημαρχείο’

‘Στο Σακέτα, κοντά στα στρατόπεδα’

Πλατεία Φατσέα’

‘ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΝΕΡΑΙΔΑ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ, 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΚΑΡΕΑ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΩΣΤΕ 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΕΙΝΟ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΩΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’

‘Σε πλατείες και σε δημοτικές δομές. 

Επίσης κοντά σε σχολεία.’

‘Κάπου κοντά στην αγορά του Βύρωνα 

η Άγιο Λάζαρο και κάπου που να 

εξυπηρετεί την Ανάληψη’

‘Στον χώρο που είναι το φυλάκιο του 

θεάτρου βράχων, δίπλα στα σχολεία του 

Βύρωνα’

132

ΔΓ/ΔΑ 20

‘Δεν έχω εικόνα των χώρων του Δήμου’

‘Δεν γνωρίζω. Προφανώς σε χώρους που 

θα ορίσει ο Δήμος και που θα είναι 

εύκολα προσβάσιμοι στους πολίτες.’

‘Δεν γνωρίζω ελευθέρους χώρους στον 

Βύρωνα.’

‘Σε τρεις κεντρικούς χώρους 

τουλάχιστον 150 τετραγωνικών ο 

καθένας με ψυγεία και εύκολο 

πάρκινγκ. Δεν έχει σημασία αν θα είναι 

ιδιωτικοί ή δημοτικοί.’

‘Εγκαταλελειμμένα δημόσια ή ιδιωτικά 

κτήρια με επαρκή έκταση.’

‘Μικρό κτήριο επί του οικόπεδο 

κοινόχρηστου πρασίνου στη Νεράιδα επί 

των οδών Χρυσοθέμιδος και Π. 

Τσαλδάρη με παράλληλη διαμόρφωση 

του υπόλοιπου χώρου σε χώρο πρασίνου 

(άλσος)’

‘Δημαρχείο, Αγορά’

‘Σε κεντρικές πλατείες’

‘Στο κλειστό αναψυκτήριο, στα άστρα, 

δίπλα από θέατρο. στο χώρο των 

γηπέδων, πάνω από την πολιτική 

προστασία.’

ΑΛΛΟ 39

‘Φαντάζομαι σε κάποια μεγάλη 

λειτουργική αποθήκη, με ρεύμα, παροχή 

νερού, τηρώντας κανόνες ασφαλείας, ή 

σε κάποιες αίθουσες ανεκμετάλλευτες 

εντός σχολείων, κάπου κεντρικά λόγω 

πρόσβασης με τα ΜΜΜ. Σίγουρα η 

έκταση χώρου να είναι πάνω από 200m 

τετραγωνικά’

‘Σε χώρους εύκολα προσβάσιμους με 

θέσεις πάρκινγκ’

‘Κάπου που να μπορεί ο δημότης να 

φτάσει άνετα και να έχει χώρο να 

παρκάρει. Εν ανάγκη μπορείτε 

δημιουργήσετε έναν τέτοιο χώρο ακόμα 

και το μέρος που σταθμεύουν τα 

απορριμματοφόρα .’

‘Λαμπηδόνα’

‘Νταμάρια’
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Τι υπηρεσίες θα θέλατε να έχει ένα Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης

Υλικών (ΚΔΕΥ);

*δυνατότητα πολλαπλής επιλογής

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

9 1.5%
Άλλο

352
57%

454 73/5%

Ανταλλαγή εργαλείων

Ενημέρωση-εκπαίδευση

509 82.4%
Μεταποίηση

467 75.6%
Επισκευή

Από ποιον φορέα ή ποιους φορείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται η

διαχείριση ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ);

5 0.8%
Άλλο

179
29%

82 13.3%

Μη κερδοσκοπική οργάνωση

Ιδιωτική επιχείρηση

297 48.1%
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα

405 65.5%
Δήμος

‘ΚΟΙΝΣΕΠ’

‘ΚΟΙΝΣΕΠ και συλλογικότητες πολιτών’

‘Δήμος και ΜΚΟ’

‘Σωματεία καταναλωτών’

‘Χρηματική ή υπηρεσιακή ανταπόδοση μέσω 

κουπονιών γενικής χρήσεως ή εντός του ΚΔΕΥ.’

‘Δυνατότητα μεταφοράς των αντικειμένων από κ 

προς, online εξυπηρέτηση- έκθεση αντικειμένων σε 

σάιτ’

‘Δημιουργική απασχόληση για παιδιά και ενηλίκους’

Σεμινάρια από πολίτες σε πολίτες για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που συμβάλουν στην αποφυγή αγοράς 

νέων προϊόντων. Πχ: zero waste μαγειρική, 

επιδιόρθωση ρούχων, ανανέωση επίπλων (τρίψιμο-

βάψιμο κτλ) κ.ά.’

‘Συλλογή αντικειμένων για A, B, C και πώληση ή 

δωρεάν διάθεση σε όσους έχουν ανάγκη’

‘Συναυλίες - Καλλιτεχνικά δρώμενα trash art’

‘Μεταπώληση με ένα συμβολικό ποσό’

‘Παζάρι μεταχειρισμένων ειδών’

‘Εκπαίδευση & απασχόληση ατόμων με αναπηρίες 

και μακροχρόνια άνεργων.’
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Πιστεύετε ότι ο Δήμος θα πρέπει να δίνει κίνητρα σε ομάδες, συλλόγους, φορείς

που δρουν εθελοντικά ή μη κερδοσκοπικά για την καθαριότητα της πόλης και τη

μείωση των απορριμμάτων (πχ. συλλογή σκουπιδιών από το δημόσιο χώρο,

κομποστοποίηση γειτονιάς κλπ.);

87.2% ΝΑΙ (539 απαντήσεις)

12.8% ΟΧΙ (79 απαντήσεις)

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Αν ναι, τι κίνητρα θα προτείνατε να δοθούν;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 38

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 43

ΚΟΥΠΟΝΙΑ

‘Κουπόνια για αγορές από super market / 

καταστήματα του Δήμου’

46
ΧΟΡΗΓΙΕΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 29

ΠΡΟΒΟΛΗ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

‘Η αναγνωρισιμότητα και η διαφήμιση  που 

θα λάβουν είναι ισχυρό κίνητρο και ότι 

περισσότερο μπορεί να δοθεί θα είναι 

επωφελείς’

11

‘Εισιτήρια σε συναυλίες ή παραστάσεις στο 

θέατρο βράχων ή δημοτικά πολιτιστικά 

κέντρα. Σε συστηματική εθελοντική δράση 

μεγάλης διάρκειας ( να τεθούν κριτήρια), 

εξασφάλιση μόνιμης θέσης στάθμευσης στον 

δρόμο που επιθυμεί ο εθελοντής (με 

συγκεκριμένες δηλωμένες πινακίδες). 

Έκπτωση σε καλλιτεχνικά εργαστήρια του 

δήμου.’

‘Οικονομική και ηθική επιβράβευση’

‘Οικονομικά κίνητρα, καθώς και 

ελαφρύνσεις όπως πχ στα δημοτικά τέλη.’

‘Οικονομικά κίνητρα και αναγνώριση της 

προσπάθειάς τους (πχ ετήσιο βραβείο)’

‘Κουπόνια έκπτωσης σε τοπικά καταστήματα’

‘Δωρεάν παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού’

‘Να παραχωρεί χώρους- γραφεία ή ενοικίαση 

χώρων σε προνομιακές τιμές γι αυτά τα 

σωματεία’

‘Θα μπορούσε ο δήμος να προσφέρει τα μέσα 

που θα χρειαστούν για να γίνει η δράση αυτή. 

Αν την δράση αυτή λάβει μέρος και κάποιο 

σχολείο της περιοχής θα μπορούσε να γίνει κάτι 

στο χώρο του σχολείο’

‘Δωρεάν παραχώρηση σε δημοτικό ακίνητο για 

μια πενταετία - τουλάχιστον- στέγασης της 

έδρας τους ή των γραφείων τους’

‘Σημαντική διευκόλυνση της δράσης τους 

με οποιοδήποτε τρόπο ζητήσουν’

‘Οι εθελοντικές ομάδες δεν χρειάζονται 

χρηματικά κίνητρα μόνο τα μέσα που να 

διευκολύνουν το αντικείμενο του 

εθελοντισμού. Οπότε στις ομάδες αυτές 

πρέπει να δοθεί ενημέρωση και ένα 

πρόγραμμα για το τι πρέπει να κάνουν. 

Επίσης ο χώρος και ο τρόπος’

‘Αναγνώριση. Σεβασμό. Να ακούγεται η γνώμη 

τους και να βλέπουν ότι οι παρατηρήσεις τους 

εφαρμόζονται. Παροχή αναγκαίων αναλώσιμων 

σε όσους τα χρειάζονται.’ Το βασικό κίνητρο είναι η 

ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων πολιτών 

του Δήμου. Καθώς όλοι μας ζούμε σε 

αυτή την πόλη.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 12

‘Επιβράβευση’

‘Ανταποδοτικά’
‘Δώρα’

‘Ελάφρυνση δημοτικών τελών’

‘Διαφημιστική προβολή τους σε ΜΚΔ’

ΑΛΛΟ 15

‘Τίποτα’



Με μια ματιά 

Το έργο 

Mind the Waste
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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

Αναζήτησε παραδείγματα καλών πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων από Δήμους της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Επισκέψου την ιστοσελίδα

www.mindthewaste.gr

45Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας για τη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα

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/



